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BONNET
Supreme Merino

FOURNITURES
Qualité SUPREME MERINO col. tuile nº 90, col. moutarde nº 91, 
col. rose clair nº 86, col. écru nº 80 : 1 pelote de chaque coloris.

Aig. circulaires : nº 6 avec câble de 40 cm

Points employés :
Pompon (voir page des pts de base)
Pt mousse en rond, côtes 1x1 en rond, rayures  
(voir explication)

Pt mousse en rond : * 1er tour : tout à l’end., 2e tour : tout à 
l’env. *, répéter ces 2 tours.

Côtes 1x1 en rond :
1er tour : * 1 m. end., 1 m. env. *, tric. de * à *.
2e tour et tours suivants : tric. comme le 1er tour.

Rayures : tric. au pt mousse en rond.
* 2 cm en rose clair,
2 cm en tuile,
2 cm en moutarde,
2 cm en écru *, tric. de * à *.

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)
Avant de commencer, il est important de tricoter un échan-
tillon pour compter le nombre de m. et de rgs sur un carré 
de 10 x 10 cm.
14 m. et 28 tours au pt mousse en rond, avec les aig. nº 6

RÉALISATION
IMPORTANT : lire en page 3.
Pour tric. correctement ce modèle, suivre les étapes suivantes 
et celles indiquées sur le patron.
(1)  En moutarde, monter le nombre de m. indiqué, unir la 

dernière m. avec la première et placer 1 anneau mar-
queur pour indiquer le début des rgs. Continuer à tric. en 
côtes 1x1 en rond.
Tric. 1 tour en moutarde et 6 tours en écru.

BONNET

Abréviations

 cm. =  centimètres

 p. =  mailles

(2)  À 4 cm de hauteur totale, continuer à tric. en rayures.
(3)  À 20 cm de hauteur totale, tric. 1 tour en diminuant 37 m. 

(2 m. ensemble à l’end.) sur le tour entier. Il reste 37 m.
Tric. 1 autre tour, sans diminuer, et, au rg suivant, dimi-
nuer 18 m. (2 m. ensemble à l’end.) sur le tour entier et 
terminer par 1 m. Il reste 19 m.

(4)  À 22 cm de hauteur totale, couper le fil en laissant un 
bout assez long.

MONTAGE
Avec une aiguille à laine, passer le fil dans toutes les m. et 
serrer fort.
Confectionner 1 pompon de 8 cm en col. tuile.
Coudre le pompon obtenu à la pointe du bonnet.
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FOURNITURES

Qualité SUPREME MERINO col. tuile nº 90, col. moutarde nº 91, 

col. rose clair nº 86, col. écru nº 80 : 3 pelotes de chaque coloris.

Aiguilles : nº 6

Points employés :

Pt mousse, franges (voir page des pts de base)

Rayures (voir explication)

Rayures : tric. au pt mousse

* 10 cm en écru,

10 cm en rose clair,

10 cm en tuile,

10 en moutarde *, tric. de * à *.

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

Avant de commencer, il est important de tricoter un échan-

tillon pour compter le nombre de m. et de rgs sur un carré 

de 10 x 10 cm.

14 m. et 28 rgs au pt mousse, avec les aig. nº 6

RÉALISATION

IMPORTANT : lire en page 3.

Pour tric. correctement ce modèle, suivre les étapes suivantes 

et celles indiquées sur le patron.

(1)  En écru, monter le nombre de m. indiqué et tric. en 

rayures.

(2)  À 200 cm de hauteur totale, rabattre.

MONTAGE

Franges : couper 96 morceaux de fil tuile de 40 cm.

Nouer 12 franges de 4 fils à chaque extrémité du châle.
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ÉCHARPE
Supreme Merino

ÉCHARPE

Abréviations

 cm. =  centimètres

 p. =  mailles
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MUTS
Supreme Merino

BENODIGD MATERIAAL
SUPREME MERINO kl. dakpanrood 90, kl. mosterdgroen 91, kl. 
lichtroze 86, kl. écru 80: 1 bol van elke kleur.

Rondbreinaalden: nr 6 met kabel van 40 cm

Gebruikte steken:
Pompoen (zie blz. basissteken)
Ribbelsteek rondgebreid, boordsteek 
1x1 rondgebreid, streepsteek (zie beschrijvingen)

Ribbelsteek rondgebreid: * 1e naald: r. breien, 2e naald: av. 
breien *, herhaal deze 2 naalden

Boordsteek 1x1 rondgebreid
1e naald: * 1 st. r., 1 st. av. *, herhaal van * tot *.
2e naald en alle volgende naalden: breien zoals de 1e naald.

Streepsteek: brei ribbelsteek rondgebreid:
* 2 cm met kl., lichtroze,
2 cm met kl. dakpanrood,
2 cm met kl. mosterdgroen,
2 cm met kl. écru *, herhaal van * tot *.

STEEKVERHOUDING
Alvorens te beginnen met je project, is het belangrijk om 
een klein proeflapje te breien om te zien of dit overeenkomt 
met onze 10x10 cm
In ribbelsteek rondgebreid, rondbreinaalden nr. 6
10x10 cm = 14 st. en 28 naalden.

UITVOERING
BELANGRIJK Zie blz. 3.
Voor het correct breien van dit model, moet je onderstaande 
stappen en de gemarkeerde stappen op het patroon volgen.
(1)  Met kl. mosterdgroen, het aantal aangegeven st. opz., 

de laatste st. samennemen aan de eerste st. en bevestig 
1 steekmarkeerder voor het markeren v.h. begin v.d. 
naalden en brei boordsteek 1x1 rondgebreid.
Brei 1 naald met kl. mosterdgroen en 6 naalden met kl. écru.

MUTS

Afkortingen

 cm. =  centimeters

 p. =  steken

(2)  Bij 4 cm totale lengte, verderbreien in streepsteek.
(3)  Bij 20 cm totale lengte, brei een naald en minder hierbij 

37 st. door 2 st. samen r. te breien over de gehele naald 
= 37 st.
Brei nog een naald zonder te minderen en in de volgende 
naald 18 st. minderen door 2 st. samen r. te breien over 
de gehele naald en eindig de naald met 1 st. = 19 st.

(4)  Bij 22 cm totale lengte, de draad afknippen en hierbij een 
lange draad overlaten.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN
Met behulp van een wolnaald, de draad door alle st. halen 
en maximaal aantrekken.
Met de kl. dakpanrood, een pompoen maken van 8 cm.
Naai deze pompoen aan de bovenkant v.d. muts.
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BENODIGD MATERIAAL
SUPREME MERINO kl. dakpanrood 90, kl. mosterdgroen 91, 
 kl. lichtroze 86, kl. écru 80: 3 bollen van elke kleur.

Breinaalden: nr. 6

Gebruikte steken:
Ribbelsteek, flosjes (zie blz. basissteken)
Streepsteek (zie beschrijving)

Streepsteek: brei in ribbelsteek:
* 10 cm met kl. écru,
10 cm met kl, lichtroze,
10 cm met kl. dakpanrood,
10 cm met kl. mosterdgroen *, herhaal van * tot *.

STEEKVERHOUDING
Alvorens te beginnen met je project, is het belangrijk om 
een klein proeflapje te breien om te zien of dit overeenkomt 
met onze 10x10 cm
In ribbelsteek, breinaalden nr. 6
10x10 cm = 14 st. en 28 naalden.

UITVOERING
BELANGRIJK Zie blz. 3.
Voor het correct breien van dit model, moet je onderstaande 
stappen en de gemarkeerde stappen op het patroon volgen.
(1)  Met kl. écru, het aantal aangegeven st. opz. en brei 

streepsteek.
(2)  Bij 200 cm totale lengte, alle st. afk.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN
Flosjes: met de kl. dakpanrood, 96 draden knippen van 40 cm 
lengte voor elke draad.
Bevestig aan elk uiteinde v.d. das, 12 flosjes van 4 draden 
voor elk flosje.
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DAS
Supreme Merino

DAS

Afkortingen

 cm. =  centimeters

 p. =  steken
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