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De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn
bedoeld voor privé gebruik van hobbyisten. Commercieel
of industrieel gebruik ervan is niet toegestaan. De
modellen, werkbeschrijvingen, patronen, tekeningen en
foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal en
reproductie ervan op welke manier of in welke vorm
dan ook is slechts toegestaan door de auteursrechtelijke
partij. Onder productie wordt eveneens verstaan het
overzetten ervan op een apparaat waarmee reproductie
van het item mogelijk is. © Alle rechten voorbehouden.

BENODIGDE MATERIALEN
- 55…60 cm merinowollen breisel
(WV), elasticiteit 25-30%

Merinowollen muts
hoofdomvang 50-52-54-56-58 cm

Afbeelding in nummer 6/2015



BENODIGDE MATERIALEN,
afbeelding 1
- 55…60 cm merinowollen breisel
(WV), elasticiteit 25-30%

KNIPPEN, afbeelding 2
Trek de patroondelen van de muts over en
geef de patroontekens nauwkeurig aan op  de
patronen. Knip de patroondelen volgens de
patroondelenlijst uit merinowollen breisel en
knip alle randen van de patroondelen met
een naad van 8 mm.



WERKBESCHRIJVING
Steken: Naai de naden eerst met een rechte steek. Stoom de naden vervolgens open en stik ze aan de
goede kant door met de coverlock van een flatlockmachine, met een flatlocksteek of met een dubbel
stiksel op een huishoudnaaimachine.

Verschillende steken:

Flatlocksteek van een huishoudnaaimachine

Coverlock van een 5 draads flatlockmachineDubbel stiksel van een 3 draads flatlockmachine
of dubbel stiksel met een tweelingnaald op een
huishoudnaaimachine

Flatlocksteek van een huishoudnaaimachine

Honingraatsteek van een huishoudnaaimachine Flatlocksteek van een huishoudnaaimachine
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IN ELKAAR NAAIEN

Afbeelding 3.
Speld en naai de voorkant van
het rechter zijpand aan het
voorpand, de goede kanten op
elkaar. Het stiksel begint in de
punt van de muts en loopt door
tot het patroonteken van de
binnenkant van de muts.

Afbeelding 4.
Stik de naad aan de goede kant
in het midden van de naad door.
Begin met het stikken in de punt
van de muts en eindig ±. 4 cm
onder de vouwlijn van de muts.
(U hoeft de naden aan de
binnenkant niet af te werken.)
Eindig de flatlocksteek met een
paar horizontale steekjes.

Afbeelding 5.
Speld het linker zijpand tussen
het voorpand en het rechter
zijpand, de goede kanten op
elkaar en naai de naden met een
enkele steek. Laat tussen de
patroontekens een keersplitje
open in de middenachternaad.
Stoom de naden open

Afbeelding 6.
Keer de muts via het keersplitje
naar de goede kant. Stik de naden
aan de goede kant door: het
stiksel begint aan de bovenkant
van het keersplitje en eindigt ±
4 cm onder de vouwlijn van de
muts. Eindig de flatlocksteek met
een paar horizontale steekjes.



7

8

Afbeelding 7.
Keer de muts binnenstebuiten. Vouw
de muts langs de vouwlijn dubbel, de
verkeerde kanten op elkaar. Naai de
middenachternaad vanaf de vouwlijn
een paar centimeter vast. Zo blijft de
onderrand van de muts op de juiste
plek.

Afbeelding 8.
Keer de muts via het keersplitje naar
de goede kant. Sluit het keersplitje met
de hand.

Voilà!
It’s

ready.
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PATROONDELEN aantal
1+1A+1B voorpand 1
2+2A zijpand 2

Leg de patroondelen 1+1A+1B en
2+2A voor het knippen aan elkaar.
Let op! Het patroon is zonder naden!

Print 100%!
Meet de

afmetingen
van het

controlevakje na
het afdrukken van

het patroon!

CONTROLEVAKJE
5 x 5 cm



LET OP!
Dit patroon is een cadeau voor abonnees

van het OTTOBRE design® magazine.
Het patroon is ook te bestellen via de

webshop www.ottobredesign.com 

Wij herinneren u er nog even aan dat het
niet is toegestaan om het patroon te delen
ondanks dat het in digitale vorm is uitgegeven. 

Wij willen allemaal graag een financiële
vergoeding voor ons werk,

zo ook degenen die dit patroon
hebben gemaakt. Hartelijk dank dat

u de auteursrechten
respecteerten op die manier het

voortzeten van ons werk
mogelijk maakt.
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ROVANIEMI, FINLAND

vouwlijn van de muts en de binnenkant
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