
 
Patroon simpele muts, tas, sjaal breien 

In een Flair van een tijdje geleden knipte ik een heel simpel patroon uit om een muts en een 

tas te breien met wol van Zeeman of met  

deze breiwol van de Hobbydoos. Ik zocht op de site, maar kon het patroon niet vinden voor de 

link. Dus hierbij het patroon:  

 

Voor de muts heb je nodig 1 bol wol van Zeeman (1.99 euro per bol !!!), breinaalden nummer 

8, een (haak)naald en een applicatie van de Hema.  

 Zet 50 steken op en brei 8 toeren in boordsteek (twee recht/twee averecht)  

 Daarna brei je verder in tricotsteek (heen recht, terug averecht), net zo lang tot jij hem 

groot genoeg vindt en kant het breiwerk af  

 Leg de goede kant op elkaar en haak of naai de zijnaad dicht  

 Keer de muts en plak of naai er een stoere applicatie op. 

 

Voor de tas heb je nodig 2 bollen wol van Zeeman.  

 Zet 25 steken op en brei 35 toeren in tricotsteek (een recht/een averecht)  

 Doe dit nog een keer  

 Voor de schouderband zet je 8 steken op en brei zet zo lang tot jij hem lang genoeg 

vindt  

 Haak of naai de twee lappen aan elkaar  

 Voor de voering knip je twee lappen stof in dezelfde maat, die naai je aan elkaar, doe 

je in de tas en zet met enkele steken vast langs de bovenarand.  

 Haal twee dubbele linten of een koord door de bovenrand van de tas. Dit is de sluiting  

 Als versiering zet je er wat applicaties of accessoires op vast.  

 Heb je nog wat wol over, maak dan zelf kwasten voor aan de tas met "deze 

werkbeschrijving zelf kwasten maken". 

Voor de sjaal zet je 30 steken op met wol voor breinaald 8 en brei je in tricotsteek (een 

recht/een averecht) net zo lang als jij nodig vindt. Werk de begin- en einddraden netjes weg. 
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