DIY-FICHE
MAAK JE PUSSYHAT VOOR VROUWENRECHTEN
Op 21 januari 2017 kwamen in Washington Dc en op vele andere plaatsen in de wereld een
massa roze gemutste mensen samen tijdens de solidariteitsmars. Naar aanleiding van de
verkiezing van Trump ontstond spontaan een origineel manifest ‘pussyhat project’: draag een
roze pussyhat, laat van je horen en kom op voor de rechten van de vrouw!
We blijven verbonden! We blijven communiceren! We blijven vechten voor de rechten van de vrouw!
Lees meer op kvlv.be

Een pussyhat is eenvoudig zelf te maken. Haak of brei een roze lap van 18 à 24 cm (small tot large)
breed en 43 cm lang. Plooi dubbel en naai de zijkanten dicht.
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KVLV-PUSSYHAT

NODIG







garen Lang Yarns Gamma (50 g/165 m), 100% katoen: 1bol roze kleur 837.0065 + 1 bol groen
kleur 837.0016
aangepaste breinaalden nr. 4,5
schaar
maasnaald
lintmeter
KVLV-button (verkrijgbaar via KVLV-webwinkel)

WERKWIJZE MAAT S/M/L









Zet 40/44/48 stn op met groen garen.
Brei 2 nldn boordsteek 2/2 (2 stn rechts/2 stn averechts):
o *2 r – 2 av* - herh van * tot * en eindig met 2 r.
o *2 av – 2 r* - herh van * tot * en eindig met 2 av.
Wissel van kleur: brei 2 nldn boordsteek met roze garen.
Wissel van kleur en brei (28 nldn) met groen tot 10 cm boord.
Wissel van kleur en brei Brei 22 cm jersey: *1 naald rechts - 1 naald averechts* - herh van * tot
*.
Wissel van kleur en brei opnieuw 10 cm (28 nldn groen, 2 nldn roze, 2 nldn groen) in boordsteek
2/2.
Kant de stn af.

AFWERKING




Plooi het breiwerk averechts op averechts met de boordsteken op elkaar.
Maas de 2 zijkanten dicht.
Stop de draadjes in.



Speld een KVLV-button op de muts.
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SNELKLAAR PUSSYHAT IN XL-GAREN

NODIG






2 bollen roze garen Lang Yarns Kim (50 g/50 m), 68% scheerwol + 29% alpaca + 3% polyester
kleur 815.0085
aangepaste breinaalden nr. 10
schaar
maasnaald
lintmeter

WERKWIJZE MAAT S/M/L







Zet 18/22/26 stn op.
Brei 10 cm (14 nldn) in boordsteek 2/2 (2 stn rechts/2 stn averechts):
o *2 r – 2 av* - herh van * tot * en eindig met 2 r.
o *2 av – 2 r* - herh van * tot * en eindig met 2 av.
o Herhaal deze 2 nldn.
Brei 22 cm jersey: *1 naald rechts - 1 naald averechts* - herh van * tot *.
Brei opnieuw 10 cm (13 nldn) in boordsteek 2/2.
Kant de stn af.

AFWERKING
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Plooi het breiwerk averechts op averechts met de boordsteken op elkaar.
Maas de 2 zijkanten dicht.
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DIADEEM MET PUSSY OORTJES
NODIG
 roze garen Lang Yarns Merino 70 (50
g/70 m), 98% scheerwol + 2% polyester
kleur 733.0285
 aangepaste breinaalden nr. 6
 schaar
 maasnaald
 lintmeter
 diadeem
 stukje karton
 stukje roze vilt
 naainaald en naaigaren
 eventueel lijm

WERKWIJZE








Zet 14 stn op.
Brei 7 nldn jersey: *1 naald rechts - 1 naald averechts* - herh van * tot *.
Brei 1 nld averechts waarbij je telkens een steek van de breinaald en een lus van de onderboord
samen breit. Je bekomt dan een ‘tunnel’. Hierdoor schuif je later de diadeem.
Brei 2 nldn jersey.
Minder als volgt:
o 2 r, 1 overhaling, 6 r, 2 r samenbreien, 2 r - 1 nld averechts - 1 nld rechts - 1 nld
averechts
o 2 r, 1 overhaling, 4 r, 2 r samenbreien, 2 r - 1 nld averechts - 1 nld rechts - 1 nld
averechts
o 2 r, 1 overhaling, 2 r, 2 r samenbreien, 2 r - 1 nld averechts - 1 nld rechts - 1 nld
averechts
o 2 r, 1 overhaling, 2 r samenbreien, 2 r - 1 nld averechts - 1 nld rechts – kant de steken
af.
Brei een tweede oor.

AFWERKING
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Stop de draadeindjes in.
Knip een stukje vilt ongeveer even groot als de gebreide oren.
Knip uit het karton 2 driehoeken die rondom ongeveer 1 cm kleiner zijn dan het vilten lapje.
Plooi het vilt rond het karton. Lijm de naden eventueel vast tegen het karton.
Naai het vilt rondom vast tegen de achterzijde van het oortje. Gebruik naaigaren en naai met een
kleine steek.
Schuif de oren over de diadeem.
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PUSSYHAT MET FLEURIGE BOORD

NODIG







garen
o
o

1 bol Lang Yarns merino 70 (50 g/70 m), 98% scheerwol + 2% polyester, kleur 733.0285
1 bol Lang Yarns merino 70 color (50 g/70 m), 98% scheerwol + 2% polyester, kleur
846.0050
breinaalden nr. 10
schaar
maasnaald
lintmeter

WERKWIJZE MAAT S/M/L







Zet 28/32/36 stn op.
Brei 10 cm (22 nldn) in boordsteek 2/2 (2 stn rechts/2 stn averechts):
o *2 r – 2 av* - herh van * tot * en eindig met 2 r.
o *2 av – 2 r* - herh van * tot * en eindig met 2 av.
o Herhaal deze 2 nldn.
Brei 25 cm jersey: *1 naald rechts - 1 naald averechts* - herh van * tot *.
Brei opnieuw 10 cm (22 nldn) in boordsteek 2/2.
Kant de stn af.

AFWERKING


Plooi het breiwerk averechts op averechts met de boordsteken op elkaar.



Maas de 2 zijkanten dicht.
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GEBREIDE ZOMER PUSSYHAT MET OORTJES

NODIG









roze garen Katia Just degradé (100 g/260 m), 100% katoen, kleur koraal 300
breinaalden nr. 3,5
schaar
maasnaald
lintmeter
stukje bruin vilt
3 x 15 cm breigaren voor de snorharen
naaigaren en naainaald

WERKWIJZE MAAT S/M/L







Zet 46/50/54 stn op.
Brei 5 cm in boordsteek 2/2:
o *2 r – 2 av* - herh van * tot * en eindig met 2 r.
o *2 av – 2 r* - herh van * tot * en eindig met 2 av.
o Herhaal deze 2 nldn.
Brei 33 cm in jersey: *1 naald rechts - 1 naald averechts* - herh van * tot *.
Brei opnieuw 5 cm in boordsteek 2/2.
Kant de stn af.

AFWERKING




Plooi het breiwerk averechts op averechts met de boordsteken op elkaar en maas de 2 zijkanten
dicht.
Knip een snuitje uit het stuk vilt. Naai het samen met de snorharen vast op de voorkant van de
muts.
Omdat het breiwerk in dit garen minder stevig is naai je indien je ‘oortjes’ aan de muts wenst de
hoeken -vanaf 7 cm aan naad- schuin naar boven dicht.

kvlv.be

KVLV vzw | Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal | 016/24 39 99 | kvlv@ons.be
RPR 0412 935 136 | KVLV maakt deel uit van Ons

6

GEHAAKTE PUSSYHAT

NODIG






roze garen Katia Capri, (50 g/125 m), 100 % gemerceriseerd katoen, kleur 82115
aangepaste haaknaald nr. 3
schaar
maasnaald
lintmeter

WERKWIJZE MAAT S/M/L






Haak een ketting van 52/56/60 lossen.
Haak 2 lossen om te keren. Haak 59 stokjes waarbij het 1e stokje in de 4e losse wordt gehaakt.
Haak opnieuw 2 lossen om te keren. Haak 59 stokjes waarbij het 1e stokje in de 2e steek van de
vorige toer wordt gehaakt.
Haak verder tot 43 cm.
Hecht.

AFWERKING
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Plooi het haakwerk met de korte kanten op elkaar.
Naai de zijkanten dicht.
Haak langs de onderboord een rij vasten. Hierbij kun je indien gewenst enkele steken minderen
zodat de onderkant van de muts beter en
Werk af met een rij kreeftsteek.
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|| Foto’s: ©KVLV
|| Realisaties: Christine Van Soom – cvansoom@ons.be
|| Verantwoordelijke uitgever: Monique De Dobbeleer, directeur KVLV vzw, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal
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