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BONNET

FOURNITURES

Qualité MERINO TWEED col. nº 404 : 2 pelotes

Aig. Points employés

Nº 5
•  Côtes 2x2

(voir page des pts de base)

ÉCHANTILLON (10 CM X 10 CM)

20 m. et 23 rgs en côtes 2x2 avec les aig. nº 5

RÉALISATION

Monter 82 m. Tric. en côtes 2x2, en commen-
çant et en terminant par 2 m. end.
À 24 cm de hauteur totale, répartir 20 diminu-

tions. Il reste 62 m.
Remarque : placer les diminutions sur les m. 
env. des côtes.
À 26 cm de hauteur totale, répartir 16 diminu-

tions. Il reste 46 m.
Remarque : placer les diminutions sur les m. 
end. des côtes.
À 28 cm de hauteur totale, couper le fi l en 
laissant un bout assez long, enfi ler une aig. à 
laine, passer le fi l dans toutes les m. et serrer 
fort. Avec le même fi l, fermer la couture latérale 
du bonnet, en laissant les 10 derniers cm de la 
couture sur l’endroit de l’ouvrage.

N EDERLANDS

MUTS

BENODIGD MATERIAAL

MERINO TWEED kl. 404: 2 bollen

Naalden Gebruikte steken

Nr. 5
•  Boordsteek 2x2

(zie blz. basisst.)

STEEKVERHOUDING

In boordsteek 2x2, nldn.nr. 5
10x10 cm. = 20 st. en 23 naalden.

UITVOERING

82 St. opz. Brei boordsteek 2x2. Begin en eindig 
de boordsteek 2x2 met 2 st. r.
Bij 24 cm. totale lengte, minder 20 st. verdeeld 
over eenzelfde naald. Er zijn hierna: 62 st.
Let wel: laat de minderingen overeenkomen met 
de av. st. v.d. boordsteek 2x2 en brei hierna de 
st. verder zoals deze voorkomen.
Bij 26 cm. totale lengte, minder 16 st. verdeeld 
over eenzelfde naald. Er zijn hierna: 46 st. 
Let wel: laat de minderingen overeenkomen met 
de r. st. v.d. boordsteek 2x2 en brei hierna de st. 
verder zoals deze voorkomen.
Bij 28 cm. totale lengte, de draad afknippen en 
hierbij een lange draad overlaten. Met behulpv.e. 
wolnaald deze draad door de binnenkant van alle 
st. halen en héél strak aantrekken. Met dezelfde 
draad de naad aan de zijkant v.d. muts sluiten 

en hierbij bij de laatste 10 cm. de naad aan de 
goede kant v.h. werk laten vallen.
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