
 

Muts a la Milena 

in dubbele 

gerstekorrelsteek 

 

 

Benodigdheden:  

100 gram breiwol  

Rondbreipennen 

nr. 4 en nr. 5 

 

In het voorbeeld is 

gebruikt: 

Alafoss Lopi * 

 

 

 

Patroon: 

 

-72 steken (4 x 18) opzetten in het rond (rondbreipen of 4 naalden) met pennen nr. 4 

zodat de boord  lekker strak wordt. Markeer het begin van de naald. 

-10 naalden in boordsteek breien ( 1 st. r., 1 st. aver.) - of 10 cm als je de boord om 

wilt slaan. 

-Nu ga je over op pennen nr. 5 voor de rest van de muts. En je begint met de 

dubbele gerstekorrelsteek. Tegelijkertijd minder je in de eerste naald na de boord 4 x 

2 steken, door steeds de 8ste en 9de steek samen te breien. Je hebt nu 64 steken (4 x 

16). 

 

 
Dubbele gerstekorrelsteek 
 

(in het rond gebreid) 

Nld 1 en 2: 1 recht , 1 averecht 

Nld 3 en 4: 1 averecht, 1 recht 

 

In andere woorden: om de 2 naalden 

laat je het 1 r. 1 av. verspringen 

 

 

 

 

-Na 25 naalden begin je met minderen 

voor de top van de muts. Dat is na 

ongeveer 15 cm. (Of zo lang als je leuk 

vindt, het gedeelte met de minderingen 

is 11 naalden lang dus reken dat erbij 

om de gewenste lengte te bepalen. Je 

hebt dan wel meer dan 1 bol nodig). 

 

 

Je mindert als volgt: 

-Nld 26: *13 steken gewoon in het patroon breien, dan de volgende drie steken 

samenbreien in de steek die aan de beurt is (recht of averecht). De handigste manier 

om dit te doen is 1 st. afhalen, 2 st. samenbreien, dan de afgehaalde steek over de 

samengebreide steek heenhalen. Vanaf * 3 x herhalen. Je hebt nu 56 st. (4 x 14).  



 

-Nld 27-29: zonder minderen het dubbele gerstekorrel patroon blijven breien. 

 

-Nld 30: Weer 4 x 2 steken minderen door 4 maal drie steken samen te breien. Als je 

dit nu op een andere plaats doet dan zonet blijf het breiwerk mooi rond. Als je het 

steeds op dezelfde plek doet, krijg je een hoekiger vorm.  

Dus minder bijvoorbeeld met de 7de, 8ste en 9de steek, brei 11 gewoon en herhaal 3 x. 

Je hebt nu 48 st. (4 x 12). 

 

-Nld 31-33: zonder minderen het dubbele gerstekorrel patroon blijven breien. 

 

-Nld 34: Weer 4 x 2 steken minderen door 4 maal drie steken samen te breien. 

Minder nu bv. met de 2de, 3de en 4de steek, brei 9 gewoon en herhaal 3 x. 

Je hebt nu 44 st. (4 x 10). 

 

-Nld 35: zonder minderen het dubbele gerstekorrel patroon blijven breien. Je gaat nu 

wat vaker minderen, zodat de bovenkant van de muts snel smaller wordt. 

 

-Nld 36: 4 x 2 steken minderen op dezelfde manier. Spreid de minderingen zoals 

hiervoor beschreven. Na nld. 36 heb je 32 st. (4 x 8). 

 

-Nld. 37: 8 x 2 steken minderen, dat is de helft van al je steken. Dus *3 steken 

samenbreien, 1 steek gewoon en herhalen vanaf *. Je hebt nu 16 steken. 

 

Haal het uiteinde van de draad door je steken en trek de lus aan om de muts te 

sluiten. Als je de draad er 2 x doorhaalt wordt het steviger. Goed afhechten. 

 

 

 

 

 

 

 
* te verkijgen:  

  http://weldraad.nl/wol-en-garens/wol/IJslandwol/Alafoss%20Lopi/AlafossLopi0008 


