
Fantastisch dat u een mutsje voor een baby in Centraal-Azië gaat 
breien. Hiermee geeft u een kind in Kirgizië of Tadjikistan een  
warm welkom! Het wordt in Centraal-Azië ’s winters ijskoud. 
Vooral bij baby’s gaat veel lichaamswarmte verloren via het hoofdje, 
waardoor een kind heel vatbaar wordt voor luchtweginfecties, 
longontsteking en onderkoeling. De ouders van een pasgeboren 
baby zullen uw mutsje als kraamcadeautje ontvangen als ze hun 
pasgeborene registreren. 

Het is belangrijk dat zij dit doen, want zonder geboorteregistratie 
heeft een kind in Centraal-Azië  geen toekomst. Zonder geboorte-
bewijs hebben ze geen toegang tot (gratis) medische zorg, onderwijs 
en bescherming. Naast het mutsje willen we u vragen om ook een 
euro te doneren (of je mutsje te laten sponsoren als je met je school 
breit). Door mee te doen aan de actie van Save the Children houdt 
u een pasgeboren baby warm en u geeft een kind een toekomst! 

Een paar tips voordat u gaat breien:
1)  We hebben een drietal patronen voor u geselecteerd, variërend 

in moeilijkheidsgraad. Indien u een geoefende breiliefhebber 
bent, kunt u natuurlijk ook zelf een patroon selecteren.

2)  De patronen zijn allen gebaseerd op wol van Phildar: woldikte 
3,5 en breinaalden 3,5. Indien u een andere wol- of naalddikte 
gebruikt, pas dan ook het aantal steken op uw pen aan! 

3)  Wol en breipennen zijn o.a. te verkrijgen via www.hobbydoos.nl 
en bij de verkooppunten van Phildar. Kijk voor de adressen op 
www.savethechildren.nl/breien. U kunt natuurlijk ook een eigen 
restje wol gebruiken!

4)  Uw gebreide mutsje(s) kunt u sturen naar:
  Sam’s Kledingactie voor Save the Children
 De Steenbok 11B
 5215 MG Den Bosch
5)  Uw euro kunt u overmaken op Giro 809 o.v.v. Brei een mutsje
6)  We zouden het erg leuk vinden als u een foto van uw gebreide 

mutsje plaatst in de online fotogalerij op onze website!

Ga voor meer informatie naar www.savethechildren.nl/breien

Brei een mutsje
voor de baby’s in

Centraal-Azië!



Wat heb je nodig: 
•	  materiaal: zoveel mogelijk fijne wol, waarbij geen of zo min  

mogelijk synthetische stoffen in verband met brandgevaar.  
Bijvoorbeeld: 1 bol Phildar wol Partner 3,5 rouge (84)

•	 geen touwtjes of pompons: dit kan verwondingen veroorzaken;
•	 	kleur: alle kleuren (vooral blauw en roze worden in  

Centraal-Azië veel gebruikt voor baby’s);
•	 	Rondbreinaald	3,5	lengte	30	cm	of	op	breinaalden	zonder	knop	

nr. 3,5;
•	 Maasnaald

Werkwijze:

stap 1:  90 steken op de breinaald opzetten1

stap 2:  Vervolgens brei je een lapje met rechte2 steken, totdat  
het lapje 15 cm is. Het randje rolt dan automatisch om. 

stap 3:  Knip de draad van de bol af. Hou een eindje over om  
door de overgebleven lusjes te halen en verwijder de naald(en). 
Trek de draad stevig aan, zodat de bovenkant sluit.

stap 4:  Naai met een aantal steken het gat dicht en hecht de  
draad af. Het mutsje is klaar!

1 uitleg over steken opzetten zie achterzijde
2 uitleg over ‘recht’ breien zie achterzijde

Wat heb je nodig:
•	 	materiaal: zoveel mogelijk fijne wol, waarbij geen of zo min 

mogelijk synthetische stoffen in verband met brandgevaar. 
Bijvoorbeeld: Partner 3,5

•	 geen touwtjes of pompons: dit kan verwondingen veroorzaken
•	 	kleur: alle kleuren (vooral blauw en roze worden in  

Centraal-Azië gebruikt voor baby’s)
•	 2	breipennen	dikte	3,5	
•	 Borduurnaald

Werkwijze:

stap 1:  76 steken op breinaald1

stap 2:  Vervolgens brei je om en om één naald recht2 en één 
naald averecht3 (= tricotsteek), totdat het lapje elf cm is. 
Het randje rolt dan automatisch om. Of je breit om en 
om één steek recht en één steek averecht (= boord-
steek), totdat het lapje drie cm lang is en daarna nog acht 
cm tricotsteek breien. In beide gevallen wordt het lapje 
dus elf cm lang. Om het mutsje een mutsje te laten wor-
den, moeten er steeds minder steken ‘minderen’ op de 
breinaald komen te zitten, totdat er nog maar acht steken 
over zijn. Hoe je dat doet, wordt uitgelegd bij stap 3 t/m 5. 

stap 3:  Je blijft om en om één naald recht en één naald averecht 
breien. Echter, bij de rechte naald brei je (de eerste keer) 
na elke vijf steken in plaats van één lusje twee lusjes  
tegelijk (herhaal dit tot het einde van de naald). Dan brei  
je weer een naald averecht. Bij de tweede rechte naald 
brei je na elke vier steken twee lusjes tegelijk, dan weer 
een naald averecht, bij de derde rechte naald na elke drie 
steken twee lusjes tegelijk. Dat doe je net zo lang, totdat 
je acht steken/lusjes overhoudt op de breinaald.  
Let op: alleen minderen op de rechte naald! 

stap 4:   Als je nog maar acht steken overhebt, knip je de draad af 
van de bol wol. Hou ongeveer tien cm over om door de 
overgebleven lusjes te halen. Trek de draad stevig aan.

stap 5:  Naai nu de achternaad dicht met de borduurnaald en 
het mutsje is klaar!

Breipatroon 1
rondbreien

Breipatroon 2
regulier breien

www.hobbydoos.nl



Wat heb je nodig: 
•	  materiaal: zoveel mogelijk fijne wol, waarbij geen of zo min  

mogelijk synthetische stoffen in verband met brandgevaar.  
Bijvoorbeeld: 1 bol Phildar wol Partner 3,5 blanc (10)

•	 geen touwtjes of pompons: dit kan verwondingen veroorzaken;
•	 	kleur: alle kleuren (vooral blauw en roze worden in  

Centraal-Azië veel gebruikt voor baby’s);
•	 	Breinaald	met	knop	nr.	3,5
•	 Maasnaald

Werkwijze:

stap 1:  45 steken op de breinaald opzetten1 

stap 2:  Vervolgens brei je om en om één naald recht2  en  
één naald averecht3  (= tricotsteek), totdat het lapje  
17 cm is. Hecht alle steken af.

stap 3: Maak twee van deze lapjes en naai ze op elkaar. 

stap 4:  Maak de oortjes door 5 cm vanaf de hoek een schuine lijn 
van 5 cm naar beneden te naaien. Trek de draad een  
beetje aan en hecht af. 

1 uitleg over steken opzetten zie achterzijde
2 uitleg over ‘recht’ breien zie achterzijde
3 uitleg over ‘averecht’ breien zie achterzijde

Mutsje met gezichtje

Je kunt van dit mutsje de leukste dieren maken door er een  
gezichtje op te maken.

Benodigdheden:
Materiaal:	Restje	bol	Phildar	wol	3,5	noir	(67)	en	een	restje	 
partner bol Phildar wol 3,5 rouge (84)

Werkwijze:
1.  Maak kruisjes met een borduurnaald zoals hieronder staat 

aangegeven. 
2.  Zorg dat de kruisjes op dezelfde plek komen zoals in  

het patroon. Gebruik dezelfde kleuren of maak een andere 
combinatie. Klaar? Als je goed kijkt zie je nu een gezichtje!

Breipatroon 3
dierenmutsje



2. Recht breien 
De breinaald waarop de opzetsteken staan, houdt u in uw linkerhand.  
De werkdraad (waar de kluwen aan zit) zit rechts. Ga als volgt te werk:
1. steek van voren naar achteren in de eerste steek,
2. sla de draad van onder naar boven om de punt van de rechternaald,
3. haal de omgeslagen draad door de steek op de linkernaald en
4. laat deze afglijden

3. Averecht breien
Houdt ook hier de breinaald waarop de opzetsteken staan in uw linkerhand.  
Ga als volgt te werk:
1. de draad voor het werk houden en van rechts naar links insteken,
2. sla de draad van voren naar achteren over de punt van de rechternaald,
3. haal de omgeslagen draad voor de steek op de linkernaald en
4. laat deze afglijden

4. RONDBREIEN/BREIEN MET vier PENNEN
Hierbij hanteer je dezelfde methodiek als bij het recht breien. In plaats van twee breipennen 
gebruik je in dit geval één rondbreipen of vier losse pennen. Indien je niet bekend bent met 
deze methodiek, adviseren wij je om het reguliere patroon te kiezen.

1. Insteken 2. Omslaan 

3. DOOrhalen 4. af laten glIjDen 

1. Insteken 2. Omslaan 

3. DOOrhalen 4. af laten glIjDen 

1. Steken opzetten

Breien doe je zo!

www.hobbydoos.nl


