Versie 1

90453 Muts, vingerwant, want en sokken
MATERIAAL Mini Raggi
GARENALTERNATIEF Gästrike 2 tr, Järbo 8/4, Järbo 12/6, Pascal Baby
MAAT KIND DAMES HEREN
SOKKEN 2-4(4)6(8)10(12) jaar 9(10) 10,5(11,5)
WANTEN/VINGERWANTEN 2-4(6-8)10-12 jaar (DAMES) HEREN
MUTS 2-4(6-8)10-12 jaar DAMES HEREN
HOEVEELHEID/SOKKEN 50(50)50(100)100(100) 150(150) 150(200) g
WANTEN 50(50)50 (100) 150 g
VINGERWANTEN 50(50)100 (150) 150 g MUTS 100(100)150 (150) 150 g
BREINAALD Nr 2½ en 3 (40 cm lang)
SOKKENBEIAALD Nr 2½ en 3
PROEFLAP 14 st tricotsteek op naald 3 = 5 cm. Controleer nauwkeurig of de steekverhouding klopt. Zo niet, kies dikkere of
dunnere breinaalden.

UITLEG
Overh = zet 1 st ongebreid over, brei 1 r, till de ongebreide st over de r
WANTEN
Linker want: Zet op 42(48)54(60)64 st op nld 2½ en verdeel deze over 4 nld met 11(12)14(15)16 st op de 1ste en de 3de nld en
10(12)13(15)16 op de 2de en de 4de nld. Brei boordst 1 r, 1 av tot een hoogte van 6(7)7(8)9 cm. Brei verder met breinld nr 3 en
tricotst. Brei tot een hoogte van ca 3,5(4,5)5,5(6,5)7 cm, gemeten vanaf de boord. Brei nu voor de duim als volgt: brei op nld 2
4(4)5(5)5 st, zet de volgende: 6(7)8(9)10 m op een hulpdraad, zet op 6(7)7(8)8(9)9(10)10 st, brei de laatste st op de nld, brei rond.
Bij een hoogte van 8(10)11,5(15)15,5 cm, gemeten vanaf de boord, minder als volgt op de 1ste en 3de nld: brei tot er nog 3 st op
de nld staan, 1 overh, 1 r , op de 2de en 4de nld brei: 1 r 2 r samen. Herhaal deze mindering ieder 2de toer tot er nog
18(20)20(18)20 st op de naalden staan. Minder nu ieder toer tot er 12 st over zijn. Brei 2 &aacute; 2 samen. Knip de draad af,
steek de draad door alle st. en zet vast.
DUIM
Brei 6(7)8(9)10 st van de hulpdraad, neem 2 st op langs de korte kant, neem 6(7)8(9)10 st op langs de opgezette rand, neem 2 st
op langs de korte kant 16(18)20(22)24 m. Brei tricotst. tot een hoogte van 3(4)5(6,5)7 cm. Brei 2 st samen tot er nog 3 st over zijn.
Knip de draad af, steek de draad door alle st. en zet vast.
WANTEN
Rechter want: Wordt als linker want gebreid, maar in spiegelbeeld, de duim op de 3de naald.
VINGERWANT
Linker want: Zet op en brei als de want tot een hoogte van (in tricotst) 6,5(8)9(11)12,5 cm. Ga door met het breien van de vingers,
deze worden op 3 naalden gebreid.
WIJSVINGER
Neem 5(6)7(8)9 st van de bovenkant en 6(7)7(8)8 st van de onderkant van de hand en zet tegelijkertijd 3(3)2(2)2 nieuwe st op
tegen de middelvinger = 14(16)16(18)20 st. Brei tricotst tot een hoogte van de vinger van 4(5,5)6,5(7,5)8,5 cm. Brei hierna 2 st
samen tot dat er 3 st over zijn. Knip de draad af en steek door de overige st.
MIDDELVINGER
Neem 5(6)7(7)8 m van de bovenkant en 5(5)6(7)7 st van de onderkant, neem 2(3)3(2)3 st op van de wijsvinger en zet op 2 st tegen
de ringvinger = 14(16)18(18)20 st. Brei tricotst. tot een hoogte van de vinger van 5(6)7(8)9 cm. Minder hierna als de wijsvinger.
RINGVINGER
Neem 5(5)6(6)7 st van de bovenkant en 5(6)6(7)8 st van de onderkant, neem 2(3)3(3)2 st van de middelvinger en zet 2 st op tegen
de pink =14(16)16(18)19 st. Brei tricotst. tot een hoogte van de vinger van 4(5,5)6,5(7,5)8 cm. Minder hierna als de wijsvinger.
PINK
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Neem de laatste 11(13)14(16)17 st en zet op 2 st tegen de ringvinger = 13(15)16(18)19 st. Brei tricotst. tot een hoogte van de
vinger van 3(4,5)5,5(6)7 cm. Minder hierna als de wijsvinger.
DUIM
Wordt als bij de want gebreid. Werk losse draden weg.
Rechter want: Wordt in spiegelbeeld gebreid, duim op de 3:de nld.
SOKKEN
Zet op met sokkenbreinld nr 3, 46(48)50(52)56(58)/62(64)/70(74) st en verdeel over 4 nld. Brei rond in boordst. 1r, 1av, tot een
hoogte van 13(14)15(16)17(18)/18(20)/20(22) cm. Brei verder in tricotst met 11(12)12(13)14(14)/15(16)/17(18) st op nld 1 en 4,
12(12)13(13)14(15)/16(16)/18(19) st op nld 2 en 3. Brei na 2 toeren voor de hiel op de 1:ste en 4:de nld. Bij een hoogte van de hiel
van 3,5(4)4(4,5)5(5,5)/6(6)/6,5(7) cm brei als volgt (goede kant!):Brei 13(14)14(15)16(16)/17(18)/19 (20) st, til 1 st ongebreid over,
1 r, haal de ongebreide st over de gebreide = overh, 1 r, keer. Til 1 st, 5 av, 2 av samen, 1 av,keer. Til 1 st,6 r, 1 overh, 1 r, keer. Til
1 st, 7 av, 2 av samen, 1 av, keer. Herhaal deze minderingen heen en weer met 1 st meer voor ieder keer tot dat er geen st over
zijn aan de zijkant. Verdeel de overige st op 2 nld. Zet op 10(11)11(12)14(15) 16(16)/18(19) st aan ieder kant van de hiel. Brei rond
met tricotst. Minder na 1 toer op de 1:ste en 4:de nld als volgt: (Minder de net opgezette st) Brei de 2 laatste st samen op de 1:ste
nld en overh de 2 eerste st van de 4:de nld. Herhaal deze minderingen ieder 2:de toer tot dat er 46(50)52(52)54(56)/64(66)/66(68)
st over zijn. Verdeel de st over 4 naalden. Brei tot een lengte van de voet van: 10(11)13(15)15(16)/18,5(19)/20(21) cm. Minder voor
de teen als volgt: Op nld 1 en 3, brei tot er 3 st over zijn, 1 overh, 1 r. Op nld 2 en 4, brei 1r, 2r samen. Herhaal minderingen iedere
3:de toer 1(1)1(1)1(1)/2(2)/2(2) keer, daarnaa ieder 2:de toer tot dat er 14(14)16(16)18(18)20(20)/20(20) st over zijn. Brei de st 2
&aacute; 2 samen. Knip de draad af. Steek de draad door de overige st en zet vast. Brei de 2:de sok op dezelfde manier.
MUTS
Zet op met rondbreinld nr 2½, 121(132)144(144)156 st en brei boordst 1r, 1av tot een hoogte van 8(8)8(10)10 cm. brei verder met
rondbreinaald nr 3 en tricotst. Bij een hoogte van 23(24)25(28)29 cm kant alle st af. Vouw de muts zodat er 4 hoeken ontstaan, zie
tekening. Naai deze dicht met de hand of met de naaimachine. Vouw de boordst 4(4)4(5)5cm naar boven.

COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
Voor vragen over de garen: info@jarbo.se Ontwerp: Kerstin Arvelind Vertaler: Marja van Halteren

Tip
Lees eerst het hele patroon door om onduidelijkheden te vermijden.
Markeer de gekozen maat met een gekleurde pen zodat het makkelijker is het patroon te volgen.
Brei/haak altijd een proeflap: Wij raden aan om eerst een proeflap van 12 x 12 cm te breien/haken om de steekverhouding te
kontrolleren. Kies evt. een dikkere of dunnere naald om de juiste steekverhouding te krijgen.
Telpatroon; Het is makkelijker het telpatroon te volgen als u een liniaal legt, langs de rij die u aan het breien bent.

Afkortingen
Breien
ab- 1 afhalen 1 breien (Haal 1 steek af, brei 1 steek recht, trek de ongebreide steek over de gebreide steek, Achterk st= Achterkant
steek, Achterk= Achterkant, Afk= afkanten, Av=averechte steek/steken, Avk= averechte kant, bdab- 1 afhalen 2 breien (Haal 1
steek af, brei 2 steken recht samen, trek de ongebreide steek over de gebreide steek., Breinld= Breinaald/naalden, Db mind=
Dubbele mindering, Gedr=gedraaid, Herh=herhaal, K= keer, Kantst= kantsteek, Kl=Kleur, L=lus, Meerd=meerdering,
Mind=mindering, Omsl=Omslag, Ov st= overige steken, R=rechte steek/steken, Ribbelst=Ribbelsteek, St=steek/steken, Tricotst=
tricotsteek, Uitl= uitleg, Vlgs=volgens, Voork st= voorkant steek, Voork= voorkant
Haken
3dbst= Driedubbele stokje, 5lstb=steekboog met 5 losse, Achterk st= Achterkant steek, Achterk= Achterkant, Avk= Averechte kant,
Dstk=Dubbele stokje, Herh=herhaal, Hstk=Halve stokje, HV=Halve vaste, Kl=Kleur, Ksteek=kantsteek, L=losse, Lstb= steekboog
van losse steken, Meerd=meerdering, Mind=mindering, Omsl=omslag, Ov st= overige steken, Rkant=rechte kant, St=steek,
Stk=stokje, Stk-gr=stokje-groep, Uitl=Uitleg, V=Vaste, Voork st= voorkant steek
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