Wanten, sjaal en muts voor Pompom

Benodigdheden voor de wanten, sjaal en muts

Sjaal

• 3 kleuren gewone breiwol

Zet 20 steken op in kobaltblauw.
Brei verder in tricotsteek.

(kobaltblauw, lichtblauw, lichtgroen)
• 4 breinaalden nr. 3, of 4 satéprikkers

Brei telkens 4 pennen in één kleur: kobaltblauw, lichtblauw,
groen.

Benodigdheden voor de pompon op de muts

Herhaal dit totdat er 56 kleurstrepen zijn, en kant dan af.

• dik karton, wol, maasnaald (dikke naald met stompe punt)

Knip circa 40 draadjes wol van circa 10 cm voor de franjes.
Haal de draadjes met behulp van de maasnaald aan de uitein-

Gebruikte steken

den van de sjaal door het breiwerk en knoop ze vast.

boordsteek = 1 steek recht, 1 steek averecht, steeds herhalen
tricotsteek = 1 pen recht heen, 1 pen averecht terug, steeds

Muts

herhalen

Voor de voorkant van de muts:
Zet 36 steken op in kobaltblauw.

Wanten (voor de gevorderde breister!)

Brei 8 pennen boordsteek in kobaltblauw.

Voor een half wantje:

Brei verder in tricotsteek.

Zet 10 steken op in donkerblauw.

Brei 4 pennen in lichtblauw.

Brei 4 pennen in boordsteek in kobaltblauw.

Brei 4 pennen in groen.

Ga vanaf hier verder in tricotsteek.

Brei 4 pennen in kobaltblauw. Minder de tweede en de vierde

Brei 4 pennen in lichtblauw.

pen 1 steek.

Brei 4 pennen in groen.

Brei 4 pennen in lichtblauw. Minder de tweede en de vierde

Brei de volgende pen met kobaltblauw en splits daarbij de

pen 1 steek.

pen met behulp van twee extra breinaalden in een pen met

Brei 4 pennen in groen. Minder de tweede en de vierde pen 1

7 steken en een pen met 3 steken.

steek.

Brei vervolgens over de beide naalden 4 pennen. Hecht daar-

Brei 4 pennen in kobaltblauw. Minder elke pen 1 steek.

na de pen met 3 steken af.

Brei 4 pennen in lichtblauw. Minder elke pen 1 steek.

Brei het gedeelte van 7 steken verder met nog 4 pennen in

Brei 4 pennen in groen. Minder elke pen 1 steek.

lichtblauw. Minder daarbij steeds 1 steek bij elke toer. Hecht

Brei 4 pennen in kobaltblauw. Minder elke pen 1 steek.

dan de laatste steken af.

Brei 5 pennen in lichtblauw. Minder elke pen 1 steek.
Kant het werk daarna af.

Brei het bovenstaande twee keer en daarna nog twee keer gespiegeld.

Herhaal het bovenstaande nog een keer helemaal voor de
achterkant van de muts.

Zet de wantjes tot slot twee aan twee met naald en draad aan
elkaar.

Maak nu de pompon voor de muts van kobaltblauwe wol volgens onderstaande instructie.
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Pompon voor op de muts

Hou de duim stevig op het gat en knip alle wol op de kant

Knip een cirkel met een doorsnede van circa 8 cm twee keer

door. Zorg er daarbij voor dat de onderste schaarpunt tussen

uit het karton. Maak in het midden van elke cirkel een gat.

de twee rondjes blijft.

Leg de twee rondjes met de gaten erin op elkaar.

Verplaats tijdens het ronddraaien steeds voorzichtig je duim.

Neem een lange dubbele woldraad kobaltblauw en rijg deze

Alle draadjes zitten nu immers los!

door de maasnaald. Omwikkel de beide rondjes met de wol

Neem, als alle windingen doorgeknipt zijn, een stevige dub-

door de naald steeds door het gat te steken en de wol rond de

bele draad en trekt die tussen de twee rondjes door.

cirkels te wikkelen. Houd met de linkerduim het uiteinde van

Trek de draad stevig aan en zet de draad vast met een knoop.

de draden vast, zodat de draden niet los kunnen schieten. Ga

Knip de draadeinden niet af. Deze gebruik je straks om de

de eerste paar slagen over het uiteinde zodat dat vast komt te

pompon op de muts vast te zetten.

zitten.

Trek de twee rondjes van elkaar. De pompon schiet er vanzelf

Wikkel zo gelijkmatig mogelijk. Begin als de draad op is weer

tussenuit.

met een nieuwe draad kobaltblauw.

Schud het balletje goed op en knip eventuele uitsteeksels af.

Wikkel totdat het gat goed vol is.

Door de pompon boven stoom te houden, wordt ze nog zach-

Neem een schaar met goede, scherpe punten. Steek de on-

ter en pluiziger.

derste punt tussen de twee rondjes (schuif de wol op die

Zet tot slot de pompon aan de muts.

plaats iets opzij).
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