
De Muts van Jan Uitham
in 2015 is dit patroon herleid van foto's uit het Krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek in 
Den Haag. Aanleiding was een oproep van Piecework Knitting Traditions, voor artikelen over 
avonturiers. Uitham werd tweede in de Elfstedentocht van 1963. De trui, en bijpassende muts vielen
mij enorm op...  en dit hebben we als onderwerp uitgewerkt, en is ook verschenen in de Verenigde 
Staten.

Nu dus ook in het Nederlands: het patroon van de muts van Jan Uitham.

U heeft daarvoor nodig:

Adriafil WoCa:

2 bollen in de hoofdkleur (as grijs)
1 bol in bijkleur 1 (wolken)
1 bol in bijkleur 2 (denim)

2 rondbreinaalden 4 mm
een pompom maker met een diameter van 9 cm
enkele steekmarkeerders.
Stopnaald.

De maten: 
Hoofdomtrek:  52 – 54 – 56 – 58 cm
Hoogte van de muts, zonder pompom  21 – 22 – 23 – 24 cm 

Steekverhouding: 
20 steken en 20 toeren in tricotsteek, in patroon.



Het patroon:
Zet op met de figuur 8 opzet: 2 x  2 x 102 – 108 – 114 – 120 st. U gebruikt daarvoor de hoofdkleur.

Hoe de figuur 8 opzet gaat, ziet u hier:
https://www.youtube.com/watch?v=KL4cVW5PJu4

Trek de onderste breinaald door, zodat de steken er niet afvallen. U gaat breien met de bovenste 

rondbreinaald. Brei 1 ronde in de hoofdkleur. Werk daarna verder volgens de teltekening, herhaal de

tekening om de ronde te voltooien. (Markeer het begin van de ronde met een steekmarkeerder)

Na 24 rondes vouwt u de onderste rondbreinaald naar binnen, zodat de breinaalden tegen elkaar aan

komen te liggen. Brei de volgende ronde in patroon de steken samen, zodat er een dubbel boord 

ontstaat. Vervolg daarna het breien in patroon tot een hoogte van 19 – 20 – 21 – 22 cm is bereikt.

Minderingen voor de kruin:

Blijf zoveel mogelijk breien in patroon, maar minder als volgt:

Ronde 1: 1 recht, 2 samenbreien. Herhalen tot einde ronde.

Ronde 2: geen minderingen
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https://www.youtube.com/watch?v=KL4cVW5PJu4


Ronde 3: Brei telkens 2 steken samen.

Ronde 4: Herhaal ronde 2

Ronde 5: Herhaal ronde 3

Knip het draad af, op ca 20 cm van het werk. Haal die met behulp van een stopnaald door de 

overgebleven steken. Trek aan, zodat de kruin gesloten wordt. Fixeer en hecht af aan de binnenkant 

van de muts.

Maak in de hoofdkleur een pompom en bevestig die op de kruin.

Fixeer die aan de binnenkant, en hecht ook die draden af.

Veel draagplezier gewenst!


