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Beanie: /ˈbiːni/ a small close-fitting hat 
worn on the back of the head. 
(Clothing & Fashion) a round close-fitting 
hat resembling a skullcap
Origin: 1940s (originally US): perhaps 
from bean (in the sense ‘head’) + -ie.

Chess Beanie

11 US



we are knitters

De volgende steken en technieken zijn nodig om dit project te 
maken:

1. Opzetten

2. 1x1 boordsteek

3. Tricotsteek

4. 2 steken rechtsom kruisen*

5. 2 steken linksom kruisen*

6. Werk een muts af

7. Losse eindjes inweven

*Deze technieken worden uitgelegd in de inleiding

- 1 bol van “The Petite Wool” van We Are Knitters (100 gr.).

- Een paar naalden van 8 mm / 11 US / 0 UK.

- Een stopnaald voor de afwerking en om de delen aan elkaar 
te naaien.

Je hebT nOdig

Voor veel van deze steken en technieken zijn instructievideo’s te vinden 
op onze website. Bekijk deze video’s en oefen alvast.

25
 c

m
42

48 cm
 62



we are knitters

AFbeeLding

Oneven naalden: brei 1 recht. Even naalden: brei 1 averecht.

2 steken linksom kruisen.

2 steken rechtsom kruisen.

* Let er op bij het lezen van de teltekening, dat je de oneven naalden moet lezen van rechts naar links en de even naalden van links naar rechts.

Vueltas impares: teje 1 punto del derecho. Vueltas pares: teje 1 punto del revés.

Cruce de 2 puntos a la izquierda 

Cruce de 2 puntos a la derecha
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we are knitters

STeKenVeRhOUding

Neem tijd om tijd te sparen! Besteed 10 
minuten aan het maken van een proeflapje 
en voorkom zo dat je het patroon aan moet 
passen nadat je bent begonnen. Dan kan het 
uren of dagen kosten om het te veranderen, 
zeker als je helemaal opnieuw moet 
beginnen.

De stekenverhouding geeft de grootte 
van de steken weer die wordt aangeraden 
voor jouw project. Het is heel belangrijk 
om een proeflapje te maken van minstens 
10 x 10 cm, waarop je kunt tellen hoeveel 
toeren en steken binnen deze afmetingen 
passen, zodat je kunt controleren of jouw 
stekenverhouding goed is voor dit project. 
Op die manier zullen jouw afmetingen 
overeen komen met de getallen die in de 
tekening worden genoemd. 

Als jouw proeflapje kleiner is dan de 
aangeraden afmeting, probeer dan losser te 
breien. Als jouw proeflapje groter is dan de 
aangeraden afmeting, probeer dan vaster te 
breien. 

Uiteindelijk is breien een kunst, niet een 
wetenschap en jij bent niet een machine; het 
is dan ook normaal dat er aan het einde een 
kleine variatie van 1 - 3 cm is. 

Je kunt meer informatie vinden over 
het maken van een proeflapje in onze 
blogpost “HOW TO mEASUrE A TENSiON 
SAmPlE”, die je kunt vinden op onze 
website weareknitters.com

bRei in STeKenVeRhOUding: 

17
 to

er
en

TricOTsTEEk

10 X 10 cm

4” x 4”

13 steken

8
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beginnen MeT hAKen

inLeiding
Dit project wordt gebreid in één stuk en daarna 
dichtgenaaid.

Voordat je begint is het belangrijk dat je de volgende 
technieken kent:

2 steken rechtsom kruisen: zet 1 steek op een 
kabelnaald of veiligheidsspeld en hang het achter je 
werk. Brei de volgende steek recht. Zet de steek terug 
van je kabelnaald op je linkernaald en brei deze recht.

2 steken linksom kruisen: zet 1 steek op een 
kabelnaald of veiligheidsspeld en hang het voor je werk. 
Brei de volgende steek recht. Zet de steek terug van je 
kabelnaald op je linkernaald en brei deze recht.

1. Zet op één van de houten breinaalden 62 steken op.

2. Brei naald 1 tot en met 6 in 1x1 boordsteek, dit 
betekent: brei 1 steek averecht, brei 1 steek recht*. 
Herhaal tot het einde van de naald en tot je bij naald 6 
bent.

*LET OP! Als je in dezelfde naald eerst een steek recht 

breit en daarna een steek averecht (of omgekeerd), 
denk er dan aan om je draad aan de goede kant van je 
werk te houden. Houd de draad aan de voorkant als je 
averecht breit en aan de achterkant als je recht breit.

3. Brei naald 7 tot en met 26 in tricotsteek met kruizen, 
dit betekent:

START MeT bReien 
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beginnen MeT hAKen

Naald 7: brei 1 steek recht. *2 steken linksom kruisen, 
brei 8 steken recht*. Herhaal van * tot * tot er nog 1 steek 
over is, brei 1 steek recht.

Naald 8 en alle overige even naalden: brei alle steken 
averecht.

Naald 9: brei 2 steken recht. *2 steken linksom kruisen, 
brei 6 steken recht, 2 steken rechtsom kruisen *. Herhaal 
van * tot * tot er nog 10 steken over zijn, 2 steken 
linksom kruisen, brei 8 steken recht.

Naald 11: brei 1 steek recht. *Brei 2 steken recht, 
2 steken linksom kruisen, 4 steken recht, 2 steken 
rechtsom kruisen*. Herhaal van * tot * tot er nog 1 steek 
over is, brei 1 steek recht.

Naald 13: brei 1 steek recht. *Brei 3 steken recht, 
2 steken linksom kruisen, 2 steken recht, 2 steken 
rechtsom kruisen, 1 steek recht*. Herhaal van * tot * tot 
er nog 1 steek over is, brei 1 steek recht.

Naald 15: brei 1 steek recht. *Brei 4 steken recht, 2 
steken linksom kruisen, 2 steken rechtsom kruisen, 2 
steken recht*. Herhaal van * tot * tot er nog 1 steek over 
is, brei 1 steek recht.

Naald 17: brei 1 steek recht. *Brei 5 steken recht, 2 steken 
linksom kruisen, 3 steken recht*. Herhaal van * tot * tot er 
nog 1 steek over is, brei 1 steek recht.

Naald 19: brei 1 steek recht. *Brei 4 steken recht, 2 
steken rechtsom kruisen, 2 steken linksom kruisen, 2 
steken recht*. Herhaal van * tot * tot er nog 1 steek over 
is, brei 1 steek recht.

Naald 21: brei 1 steek recht. *Brei 3 steken recht, 2 
steken rechtsom kruisen, 2 steken recht, 2 steken 
linksom kruisen, 1 steek recht*. Herhaal van * tot * tot er 
nog 1 steek over is, brei 1 steek recht.

Naald 23: brei 1 steek recht. *Brei 2 steken recht, 2 
steken rechtsom kruisen, 4 steken recht, 2 steken 
linksom kruisen*. Herhaal van * tot * tot er nog 1 steek 
over is, brei 1 steek recht.

Naald 25: brei 2 steken recht, 2 steken rechtsom kruisen. 
*Brei 6 steken recht, 2 steken linksom kruisen, 2 steken 
rechtsom kruisen*. Herhaal van * tot * tot er nog 8 steken 
over zijn, brei 8 steken recht.**

** Onthoud dat naald 26 een even naald is die averecht 
gebreid moet worden.

4. Herhaal naald 7 tot en met 26 tot je bij naald 42 bent.
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AAn eLKAAR ZeTTen 
en AFWeRKen

Als je klaar bent met het breien van je muts, ziet het er 
uit zoals op het plaatje.

1. Knip een draad lang genoeg om de zijkant van je muts 
dicht te naaien. rijg deze door je stopnaald en haal de 
draad door alle steken boven aan je muts. Trek de draad 
strak aan om de bovenkant van je muts dicht te maken.

2. Naai hierna de zijkant van je muts dicht. 

3. Om af te werken maak je een knoop en weef je het 
uiteinde ongeveer 10 cm door je werk. Alle andere 
uiteinden werk je op dezelfde manier af.

meer informatie hierover vind je op www.weareknitters.
nl in de blogpost “HOW TO ClOSE AND SEAm A 
BEANiE”.

MAAK PeRSOOnLiJK!

Als je klaar bent met breien, maak je je project persoonlijk met spelden, broches, etc. Leef je uit! Stuur ons je foto’s 
op instagram met de hashtags #weareknitters & #chessbeanie!


