
 
BONNIE ISLE HAT By Linda Shearer 
Vertaling door Atelier Ann 52 
 
Brim  
Using yarn A and smaller needles, cast on 140 sts.  
Row 1 (RS): [K1, p1] to end (shown as row 1 of chart A).  
Do not turn. Place marker and join to work in the round, being careful not to twist your work.  
Begin working from row 2 of chart A, working the 10 st repeat a total of 14 times across the round.  
Continue working from chart A as set, changing colours where indicated, until all 14 rows are complete.  
Rand  

Gebruik garen A en kleinere naalden, zet op 140 st.  

Rij 1 (RS): [K1, p1] tot einde (weergegeven als rij 1 van grafiek A).  

Keer niet. Plaats de marker en brei in het rond, voorzichtig, verdraai je werk niet.  

Brei vanuit rij 2 van grafiek A en herhaal de 10 steken in totaal 14 keer gedurende de toer.  

Blijf breien vanuit grafiek A, waarbij de kleuren worden gewisseld waar aangegeven, totdat alle 14 toeren zijn voltooid. 

Continue in yarn A.  
Inc round: K9, kfb, [k7, kfb] to last 10 sts, k to end. 156 sts Body Change to larger needles.  
Begin working from row 1 of chart B, working the 12 st repeat 13 times in total across the round.  
Continue working from chart B as set, changing colours where indicated, until all 14 rows of chart are complete.  
Begin working from row 1 of chart C, working the 13 st repeat 12 times in total across the round.  
 

Ga verder met garen A.  

Meerder toer: 9r , kfb= brei uit het voorste en achterste lusje 1 steek = 1 steek gemeerderd, [7r, kfb] tot laatste 10 st, r 

tot einde. 156 st. wissel naar grotere naalden.  

Brei vanuit toer 1 van grafiek B en brei de 12e herhaling 13 keer in totaal gedurende de toer.  

Blijf breien vanaf grafiek B, waarbij de kleuren worden gewisseld waar aangegeven, totdat alle 14 toeren van de grafiek 

zijn voltooid.  

Brei vanuit toer 1 van grafiek C en brei de 13 steken, herhaal 12 keer in totaal gedurende de toer. 

 

Continue working from chart C as set, changing colours where indicated, until all 13 rows of chart are complete.  
Begin working from row 1 of chart D, working the 12 st repeat 13 times in total across the round.  
Continue working from chart D as set, changing colours where indicated, until all 14 rows of chart are complete. 
Continue in yarn A.  
Dec round: [K4, k2tog, k3, k2tog] to last 2 sts, k2. 128 sts Crown  
 
Brei vanaf grafiek C zoals ingesteld, waarbij de kleuren worden gewisseld waar aangegeven, totdat alle 13 toeren van de 

grafiek zijn voltooid.  

Brei vanaf rij 1 van grafiek D en brei de 12 steken, herhaal dit 13 keer in totaal gedurende de toer.  

Brei vanaf grafiek D, waarbij de kleuren worden gewisseld waar aangegeven, totdat alle 14 rijen van de grafiek zijn 

voltooid. Ga verder met garen A.  

Minder toer: [4r, k2tog= brei 2 steken samen, 3r, k2tog= brei 2 steken samen] tot laatste 2 st , 2r. =128 st Kroon 

 

Begin working from row 1 of chart E, working the 16 st repeat 8 times in total across the round.  
Continue working from chart E as set, changing colours and decreasing where indicated, until all 19 rows of chart E are 
complete. 8 sts  



Break yarn and pull through remaining stitches twice to close crown, and fasten off securely.  
Brei vanuit rij 1 van grafiek E en brei de 16 steken, herhaling 8 keer in totaal gedurende de toer.  

Brei vanaf grafiek E zoals ingesteld, verander van kleur en minder waar aangegeven, totdat alle 19 toeren van grafiek E 

compleet zijn. 8 st  

Breek het garen en trek met een naald twee keer (of een dubbele draad) door de resterende steken om de kroon te 

sluiten en stevig vast te maken. 

 

Finishing Tighten any knots and weave in ends on the inside of the hat.  
Using a strong yarn, thread it through the very edge stitches of the hat, leaving a longish tail.  
Afwerking  

Trek eventuele knopen aan en weef de uiteinden in aan de binnenkant van de hoed. =Draadjes afhechten. 

Gebruik een sterk garen om het door de randsteken van de muts te rijgen, waardoor een lange staart overblijft? 

Handwash hat in lukewarm water.  
Squeeze out the excess water (do not wring), then wrap in a towel and press to remove as much water as possible. 
Stretch hat over a bowl or ball, pulling in the thread round the edge of the hat a little and tying it, which helps to make 
the brim lie flat and a bit more snug.  
Leave until completely dry. 
Was de muts in lauw water met de hand. 

Knijp het overtollige water eruit (wring niet), wikkel het vervolgens in een handdoek en druk erop om zoveel mogelijk 

water te verwijderen.Trek de hoed over een kom of bal, trek de draad een beetje rond de rand van de hoed naar binnen 

en bind hem vast, waardoor de rand plat en een beetje strakker ligt.  

Laat staan tot het helemaal droog is. 


