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MONTANNA MUTS EN WANTEN DOOR @GALLIMELMAS

BESCHRIJVING
Montanna is een wandeling onder de winterzon, genietend van 
de natuur die ons omringt en waar kleuren zonder regels worden 
gemengd en gematcht. Dit is een eenvoudig ontwerp, dat geschikt is 
voor allerlei niveaus, waar enkelvoudig haakwerk de textuur bepaalt 
en de hoofdrol krijgt door het alleen door de achterste lus te werken.

Het kleurrijke garen van Katia Boomer maakt het mogelijk om een 
basis kleurblokken te maken in deze set van muts en wanten, wat het 
ontwerp een creatieve uitstraling geeft.

AFMETINGEN
Muts: 24 cm breed x 20 cm hoog (plat, met omgeslagen boord en de 
pompom niet meegerekend) 
Pompon: 9 cm in diameter 
Wanten: 10,5 cm breed x 17,5 cm lang (plat)

BENODIGD MATERIAAL
Katia Boomer kleur 104 (paars, roze, geel, olijfgroen, donkergroen): 
1 bol
4,5-mm en 5-mm haaknaald 
Schaar
Stopnaald
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GEBRUIKTE STEKEN EN TECHNIEKEN
Boordsteek in haakwerk:
1e toer: 1v in elke steek, 1L, keer het werk.
2e en volgende toeren: 1 v.eal in elke st, 1L, keer het werk.

Vasten door de achterste draad:
Alle toeren: 1 v.eal in elke st. Brei de v. door de haaknaald alleen door 
de achterste draad van de st. te steken. 

PROEFLAPJE
Met haaknaald 5 mm tot v.eal
10cm* 10cm = 16p / 15toeren

INSTRUCTIES
Zowel de muts als de wanten worden in twee delen gebreid: beginnend 
met de boord en vervolgt door de rest van het werk.

Om de muts te maken, begin je met de kleur van het Katia Boomer 
garen die het meest voorkomt, wat in ons geval de kleur 104 is. Knip 
eerst het donkergroene gedeelte af dat zich voor het paars bevindt. 
Brei vervolgens namens de instructies die bij de specifieke kleur 
horen. Om te vermijden dat de kleur verandert halverwege de rij, knip 
en verander van kleur aan het begin van de rij.

Om de wanten te maken, begin je met de kleur aan de andere kant 
van de bol (eerst de ene want en dan de andere) en ga verder met 
het maken van de wanten, verander van kleur zoals aangegeven in de 
instructies zodat ze symmetrisch zijn.

Maak de pompom met de overgebleven kleur.

AFKORTINGEN
L  – losse
v – vaste
v.eal - vaste enkel in de achterste lussen
hv - halve vaste
herh - herhaal
T of Toer - Ronde / toer
st – steek
[ ] – De steken tussen vierkante haken worden op dezelfde st gewerkt. 

OPMERKINGEN
Plaats een steekmarkeerder aan het begin van elke steek wanneer je 
in de rondte werkt. 
De boord wordt plat gebreid, met een opstaande rand van 1L. Het 
werk aan het einde van elke steek omkeren.
Zodra de boord is samengevoegd, worden zowel de muts als de 
wanten in een spiraal gewerkt, op een ononderbroken manier zonder 
steken af te sluiten. 
De samengevoegde hv worden niet geteld als p en wordt niet verder 
aan gewerkt.  
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MUTS
Boord
Met een haaknaald 4,5 mm, brei 8L.
Toer 1: in de 2e L van de haaknaald, 7v. 
(7st)
Toer 2-78: 7v.eal. (7st)
Toer 79: sluit de uiteinden aan met v 
door de voorste lus van Toer 78. (7st). 
Niet afknippen, werk verder aan 
de muts.

Muts
Gebruik een 5 mm haaknaald.
Toer 1: [hv, v] in de eerste st, 1v in 
elke toer van de boord. Hv. om aan te 
sluiten. (78st) 
Toer 2-33: 1v.eal in elke st. (78p)
Hv in laatste toer. 
Laat een lange staart over om later 
mee te werken.

WANTEN
Boord
Gebruik een 4,5 mm haaknaald, brei 5L.
Toer 1: in de 2e cd van de haaknaald, 
4v (4st)
Toer 2-35: 4v.eal. (4st)
Toer 36: maak de einden aan elkaar 
vast met v. (4st). 

Wanten
Met een haaknaald van 4,5 mm, haak 
een tot Toer 12 en herh voor de tweede 
handschoen voordat je verder gaat met 
de andere toeren.
Toer 1: [hv, v] in de eerste st, 1v in elke 
toer van de boord. Hv om samen te 
voegen. (35st) 
Toer 2-12: 1v.eal in elke st. (35st)
Verander van kleur naar de volgende 
aan het eind van de bol.
Toer 13-16: 1v.eal in elke st. (35st)
Verander van kleur naar de vorige die 
voor de muts gebruikt is.
Toer 17-19: 1v.eal in elke st. (35st)
Toer 20: 4L, 4st steken, 1v.eal in elke st. 
(35st)
Toer 21-22: 1v.eal in elke st. (35st)
Toer 23: 1hv door de achterste lussen 
in elke st. (35st)
Hv om aan elkaar vast te maken. 

Cop
yri

gh
t ©

 FIL 
KATIA, S

.A.



7530 Patterns  Shop on katia.com420 Yarns & + >Fabrics

# K AT I A B O O M E R

AFWERKING
Muts
Ga met de stopnaald in de laatste toer door alleen de voorste lus van 
de st. Maak dicht en weef het einde in. Weef ook het uiteinde aan het 
begin van het werkstuk in en de losse eindjes van de kleurwisselingen 
als die er zijn.
Maak een pompom met een diameter van 9 cm met de overgebleven 
kleur en naai deze aan de bovenkant van de muts. 
Vouw de boord van de muts naar boven. 

Wanten
Werk de begin- en eindpunten af, en eventuele losse eindjes 
op de plekken van de kleurwisselingen, door de uiteinden naar 
binnen te weven.
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