Jas en lange broek
De jas is gebreid op naalden 5 en 6 met 2 bollen Scheepjeswol Roma
korenblauw 1614 en 1 bol zachtgeel 1509.
Looplengte van het garen: 133 mtr.
3 knoopjes
De Jas
Stekenverhouding: 14 st. en 20 nld. is 10 x 10 cm. Dit model wordt gebreid met
twee draden tegelijk
Rugpand:
Zet 30 st. op met nld. 5, brei 3 nld. boordsteek. Brei verder met nld. 6 in
tricotsteek. Op een totale hoogte van 15 cm de middelste 6 st. afkanten en ieder
deel apart verder breien. Kant aan de hals elke 2e nld. nog 1 x 3 st. af. Kant op
17 cm totale hoogte de resterende 9 st. in een keer af. Brei het 2e deel in spiegelbeeld.
Voorpand:
Zet 16 st. op met nld. 5, brei 3 nld. boordsteek. Brei verder met nld. 6 in tricotsteek. Op een totale hoogte van
12 cm aan de hals elke 2e nld. 1 x 3, 1 x 2 en 2 x 1 st. afk. Op 17 cm totale hoogte de overige 9 st. in een keer
afkanten. Het linkervoorpand in spiegelbeeld breien. Neem langs de voorpanden ± 22 st. op en brei 3 nld.
boordsteek. Maak in het boordje van het rechterpand 3 knoopsgaten.
Mouwen:
Zet 16 st. op met nld. 5 en brei 3 nld. boordsteek. Meerder in de 3e nld. verdeeld 6 st. Brei verder met nld. 6 in
tricotsteek. Meerder aan weerszijden van elke 4e nld. 3 x 1 st. U krijgt 28 st. Kant op 10 cm hoogte alle steken
soepel af.
Capuchon:
Sluit de schoudernaden. Neem met nld. 6 ± 51 st. op langs de hals vanaf het midden van de boord aan het
rechtervoorpand tot aan het midden van de boord aan het linkervoorpand. Brei 30 nld. tricotsteek als volgt:
meerder aan weerszijden van de middelste st. (de 26e st.) elke 2e nld. 8 x 1 st. (=67 st.). Brei nog 2 nld.
Minder vervolgens aan weerszijden van de middelste st. elke 2e nld. 3 x 1 en 2 x 2 st. Kant de overige st. af.
Vouw de capuchon dubbel en sluit de afgekante naad.
Afwerking:
Sluit de zijnaden, zet de mouwen in.
De lange broek:
De broek is gebreid op nld. 3½ met korenblauw.
Stekenverhouding: 22 st. en 30 nld. is 10 x 10 cm.
We breien twee broekspijpen die ieder uit één stuk bestaan.
Broekspijp:
Zet 40 st. op met nld. 3½, brei 3 nld. boordsteek. Brei 10 cm tricotsteek en meerder daarbij aan weerszijden
van elke 4e nld 7 x 1 st. Kant op 11 cm hoogte aan de rechterkant. van elke 2e nld. 1 x 3, 1 x 2 en 2 x 1 st af.
Minder tegelijkertijd aan de linkerkant van elke 2e nld 11 x 1 st. Brei nog 10 nld. tricotsteek. Brei op een totale
hoogte van 21 cm een gaatjesnaald. Brei de volgende naald geheel av. Brei nog 3 nld. boordsteek. Kant alle
steken af. Brei de andere broekspijp in spiegelbeeld.
Afwerking:
Vouw de broekspijp dubbel en sluit de binnenbeennaad. Doe hetzelfde bij de andere broekspijp. Schuif de
broekspijpen (met de goede kant tegen elkaar) in elkaar en sluit de kruisnaad. Vouw terug. Haak een ketting
van ± 60 cm. Rijg deze door de gaatjes.

Lange jurk met kort jasje
Gebreid op naalden 3½ met Lammy Yarns Rio Lichtblauw 011 en kobaltblauw 039.
Looplengte van het garen: 125 mtr.
Stekenverhouding in dubbele gerstekorrel: 24 st. en 36 nld. = 10 x 10 cm
Rugpand:
Zet 39 st. op, brei 1 nld. av. Brei verder in dubbele gerstekorrel tot een totale
hoogte van 13 cm. Brei verder in tricotsteek tot een totale hoogte van 19 cm.
Voor het armsgat aan weerszijden van elke 2e nld. 1 x 3, 2 x 2 en 1 x 1 st.
afkanten. Tegelijkertijd de middelste st. afkanten en elk deel apart verder breien.
Brei nog 6 nld. en kant daarna aan de hals elke 2e nld. nog 2 x 3 st. af. Op een
totale hoogte van 24 cm de resterende st. afkanten. Brei het 2e deel in
spiegelbeeld.
Voorpand:
Breien als het rugpand tot en met de armsgaten. Kant daarna de middelste 11 st.
af en brei elk deel apart verder. Brei nog 8 nld. Kant dan af.
Afwerking:
Sluit de zij– en schoudernaden. Haak rond de hals en de split een randje vasten
en een lusje bovenaan de split. Zet een knoopje aan de andere kant van de split.
Haak een randje vasten langs de armsgaten.
Kort jasje:
Rugpand:
Zet 39 st. op, brei 1 nld. av. en 12 cm dubbele gerstekorrel. Kant af.
Half voorpand:
Zet 19 st. op, brei 1 nld. av. en 9 cm dubbele gerstekorrel. kant dan aan de hals 1 x 3 en 2 x 2 st. af. Op
dezelfde hoogte als het rugpand de resterende st. afkanten. Brei het tweede voorpand in spiegelbeeld.
Mouwen:
Zet 27 st. op, brei 1 nld. av. brei verder in dubbele gerstekorrel en meerder daarbij aan weerszijden van elke
2e nld. 5 x 1 st. Op 3½ cm hoogte alle steken afkanten (37 st.)
Afwerking:
Sluit de schoudernaden. Zet de mouwen aan. Sluit de zij– en mouwnaden.
Haak aan de bovenkanten van de pandjes koordjes van ±15 cm.

Overgooier met T-shirt
Gebreid op naalden 3½ met Scheepjeswol Roma paars 1655
Looplengte van het garen: 133 mtr.
Stekenverhouding: 22 st. en 30 nld. is 10 x 10 cm
Uitvoering:

Het voor- en achterpand is hetzelfde gebreid.

Zet 80 st. op met nld. 3½ en brei 5 nld. ribbelsteek
Brei vervolgens 10 nld. tricotsteek (1 nld. r., 1 nld. av.)
Brei de volgende nld. als volgt: 3 st. r., 2 st. r. samenbreien, *6 st. r., 2 st.
samenbreien, herhalen vanaf *, 3 st. r.
Brei de volgende nld. geheel av.
Brei daarna 4 nld tricotsteek.
Brei de volgende nld. als volgt:
3 st. r., 2 st. r. samenbreien,*5 st. r., 2 st. r. samenbreien, herh. v.a. *, eindig met
2 st. r.
Brei de volgende naald geheel av.
Brei daarna 4 nld. tricotsteek. Totale hoogte is nu 9 cm.

Brei in de volgende nld. alle steken 2 aan 2 samen, er blijven 30 steken over.
Brei de volgende nld. geheel av. Brei daarna 16 nld. tricotsteek.
Kant aan het begin van de volgende nld (r.) 6 st. af, en brei de nld. uit
Kant aan het begin van de volgende nld.(av.) 6 st. af, en brei de nld uit.
Er blijven 18 steken over. Brei nog 10 nld. tricotsteek. Totale hoogte is nu 20 cm.
Brei 4 st., kant 10 st. af, brei 4 st. Brei vervolgens op die 4 st. aan beide kanten 30 nld. ribbelsteek. Dit zijn de
schouderbandjes. (Brei deze alleen aan het voorpand, kant het achterpand op 20 cm af)
Afwerking
Sluit de zijnaden, zet de schouderbandjes vast aan het achterpand.
T-shirt: Met knoopsluiting achter
Gebreid op naalden 3½ met Scheepjeswol Roma lila 1519
Looplengte van het garen: 133 mtr.
Stekenverhouding: 22 st. en 30 nld. is 10 x 10 cm
4 knoopjes
Voorpand:
Zet 40 steken op. brei 3 nld boordsteek. Ga verder in tricotsteek tot 12 cm, kant de midd. 10 st. af en brei elk
deel apart verder. Kant aan de hals elke 2e nld. nog 1 x 2 en 1 x 1 st. af. Kant op een totale hoogte van 15 cm
de resterende 12 steken af. Brei het 2e deel in spiegelbeeld
Rechterachterpand:
Zet 20 st. op en brei 3 nld. boordsteek. Ga verder in tricotsteek tot 12 cm totale hoogte. Kant aan de goede
kant de eerste 5 steken af. Kant elke 2 nld nog 1 x 3 st. af. Kant op een totale hoogte van 15 cm de resterende
12 steken af. neem langs de middenachternaad ± 30 st. breiend op, brei 2 nld. boordsteek en kant af. Haak op
4 plaatsen verdeeld over middenachter lusjes van ongeveer 7 steken.
Linkerachterpand:
Breien als het rechterachterpand in spiegelbeeld. Zet op de plaatsen van de lusjes, nu de knoopjes aan.
Mouwen:
Zet 28 st. op en brei 3 nld boordsteek. Brei verder in tricotsteek en meerder daarbij elke 2e nld 6 x 1 st., kant
op 6 cm alle steken af.
Afwerking:
Sluit de schoudernaden en neem langs de gehele hals ± 54 steken op, brei 2 nld. boordsteek, kant dan alle
steken soepel af. Zet de mouwen aan. Sluit de zijnaden.

Polo-shirt
Gebreid op naalden 3 met Phildar lamswol oranje 008 lichtoranje 006.
Looplengte van het garen: 134 mtr.
Stekenverhouding 26 st. x 36 nld. = 10 x 10 cm.
2 knoopjes
Rugpand:
Zet met nld. 2½ en oranje 46 st. op en brei 9 nld. boordsteek. Meerder in de laatste
nld. verdeeld. 10 st. (=56 st). Brei verder in tricotsteek met nld. 3 en lichtoranje tot 15
cm totale hoogte. Kant de middelste 12 st. af en brei elk deel apart verder. Kant aan
de hals elke 2e nld nog 1 x 2 en 1 x 1 st. af. Op 17 cm totale hoogte de resterende st.
afkanten. Brei het 2e deel in spiegelbeeld.
Voorpand:
Breien als het rugpand tot 9 cm totale hoogte. Kant de middelste 4 st. af en brei elk deel apart verder. Op 14
cm totale hoogte aan de halskant elke 2e nld. nog 1 x 3 en 2 x 2 st. afkanten Op een totale hoogte van 17 cm
de resterende st. afkanten. Brei het tweede deel in spiegelbeeld. Neem langs middenvoor ± 18st. op en brei 6
nld. boordsteek. Kant de st. losjes af. Maak in het rechterboordje 2 knoopsgaten.

Mouwen:
Zet 20 st. op met nld. 2½ en oranje en brei 9 nld. boordsteek. Meerder in de laatste nld. verdeeld 6 st. Brei
verder met nld. 3 en lichtoranje in tricotsteek. Meerder aan weerszijden van afwisselend elke 2e en 4e nld. 9 x
1 st. Kant op 10 cm. totale hoogte alle 44 steken af.
Kraag:
Zet 36 st. op met nld. 2½ en oranje en brei 16 nld. boordsteek. Kant de st. soepel af.
Afwerking:
Sluit de schoudernaden. Speld de kraag al uitrekkend langs de hals van het ene poloboordje naar het andere.
(met de goede kanten tegen elkaar) Zet met een overhandse steek vast en vouw de kraag om. Zet de
mouwen aan. Sluit de zij– en mouwnaden. Zet de knoopjes aan.

Setje ondergoed
Gebreid op nld. 3½ met Scheepjeswol Roma bol wit .
Looplengte van het garen: 133 mtr.
Stekenverhouding: 22 st. en 30 nld. is 10 x 10 cm.
Onderbroekje
Zet 30 st. op met nld. 3½ en brei 3 nld. boordsteek. Brei 10 nld. tricotsteek. Minder in
de volgende 10 nld. aan weerszijden van elke 2e nld. 5 x 2 st. Er blijven 10 st. over.
Totale hoogte is 8 cm. Brei 18 nld.(6 cm) tricotsteek. Meerder in de volgende 10 nld.
aan weerszijden van elke 2e nld. 5 x 2 st. Dan zijn er weer 30 st. Brei nog 10 nld.
tricotsteek, dan nog 3 nld. boordsteek en kant alle steken af. (Totale hoogte is 22
cm) Sluit de zijnaden.
Hemdje
Rugpand:
Zet 30 st. op met nld. 3½ en brei 3 nld. boordsteek. Brei 14 nld. tricotsteek. Kant voor
de armsgaten 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. af. Brei nog 6 nld. tricotsteek. (totale hoogte is
10cm).Kant de middelste 6 st. af en brei elk deel apart verder. Kant aan de hals nog 2 x 1 st. af. Brei nog 8 nld.
tricotsteek en kant af. Totale hoogte is 15 cm.
Voorpand:
Breien als het rugpand t/m de armsgaten. Kant de middelste 6 st. af (direct na de minderingen voor de
armsgaten) en brei elk deel apart verder. Kant aan de hals nog 1 x 2 st. af. Brei nog 14 nld. tricotsteek en kant
af op dezelfde hoogte als het rugpand.
Afwerking:
Sluit de zij– en schoudernaden en haak een randje vasten langs de armsgaten en de hals

Kabeltrui

met 3 knoopjes op de schouder:
Gebreid op naalden 3-3½ met markoma Marko groen 8148
Looplengte van het garen: 125 mtr.
Stekenverhouding : 22 st. en 28 nld. = 10 x 10 cm
Rugpand:
Zet 50 st. op met nld. 3 en brei 7 nld. boordsteek. Brei verder met nld. 3½ in
kabelpatroon (zie tekening op pag. 27). Op een totale hoogte van 16 cm de
middelste 12 st. afkanten en elk deel apart verder breien. Aan de hals elke 2e nld.
nog 1 x 3 st. afkanten. Brei tot een totale hoogte van 18 cm. Kant de
rechterschouder af en brei op de linkerschouder nog 6 nld. boordsteek. Kant dan
af.

Voorpand:
Breien als het rugpand tot 14 cm. De middelste 10 st. afkanten en elk deel apart verder breien. Kant aan de
hals elke 2e nld. nog 2 x 2 st. af. Op 18 cm totale hoogte op de rechterschouder nog 6 nld. boord breien met
twee knoopsgaatjes. De linkerschouder gewoon afkanten op 18 cm.
Mouwen:
Zet 32 st. op met nld. 3 en brei 5 nld. boordsteek. Brei verder met nld. 3½ in tricotsteek en meerder daarbij
aan weerszijden van elke 4e nld. 5 x 1 st.
Op 9 cm totale lengte alle steken afkanten.
Halsboord:
Sluit de linkerschouder. Neem langs de hals ± 60 st. op en brei 6 nld. boordsteek, met aan de open schouder
1 knoopsgat. Kant soepel af.
Afwerking:
Zet de overslag van de rechterschouder aan de zijkant vast op de onderslag aan het rugpand. Zet de mouwen
aan. Sluit de zij– en mouwnaden. Zet de 3 knoopjes aan.

Jas met grote kraag
Gebreid op naalden 5 met 2 draden.
Looplengte garen: 125 mtr.
Nodig: 3 bollen. Extra nodig: 3 knopen.
Stekenverhouding dubbele draad:
16 st. en 22 nld.
Stekenverhouding enkele draad:
22 st. en 30 nld.
Rugpand:

Zet 36 st. op en brei 5 nld. ribbelsteek. Brei verder in tricotsteek tot een totale
hoogte van 21 cm. Kant de middelste 10 st. af en brei elke schouder apart
verder. Kant aan de hals nog 1 x 3 st. af. Op een totale hoogte van 23 cm de
resterende st. afk.
Half voorpand:

Zet 20 st. op en brei 5 nld. ribbelsteek. Brei verder als volgt:
Aan de goede kant van het werk: alle steken recht.
Aan de verkeerde kant van het werk: 16 st. averecht, 4 st. recht.
De rechte steken vormen de middenboord. Brei om de 10 nld. de 4 steken van
de boord 1x extra:
Brei de 4 steken recht, keer het werk, brei de 4 st. nogmaals recht, keer het werk. Brei nu gewoon verder.
Maak verdeeld over de boord 3 knoopsgaten: 1 onderin, 1 in het midden (op ± 7 cm) en 1 bovenin.
Op 16 cm totale hoogte aan middenvoor 1 x 4, 1 x 3 en 3 x 1 st. afk. Op dezelfde hoogte als het rugpand de
resterende steken afk. Brei het tweede voorpand in spiegelbeeld, maar laat de knoopsgaten weg.
Mouwen:

Zet 20 st. op en brei 5 nld. ribbelsteek. Brei verder in tricotsteek en meerder daarbij aan weerszijden van elke
4e nld. 4 x 1 st. kant op 10 cm totale hoogte alle steken af.
Kraag:

Sluit de schoudernaden. Neem ± 56 steken op langs de hals en brei 8 cm ribbelsteek. Kant soepel af.
Afwerking:

Zet de mouwen aan, sluit de zij– en mouwnaden. Zet 3 knopen aan.

Feestjurk
Gebreid op naalden 2½-3.
Looplengte garen: 210 mtr.
Nodig 1 bol zwart, een restje wit.
Extra nodig: 1 knoopje.
Stekenverhouding: 26 st. en 36 nld. is 10 x 10 cm.
Rugpand:

Zet 100 st. op met nld. 2½ en zwart. Brei verder in gerstekorrel als volgt:
2 nld. wit, 2 nld. zwart, 2 nld. wit.
Brei verder met nld. 3 en zwart in tricotsteek. Op een totale hoogte van 12
cm verdeeld over de naald 10 st. minderen: 4 st. r., * 2 st. samenbreien, 8
st. r.* herhaal van * tot *, eindig met 4 st. r. Brei 7 nld. tricotsteek. In de
volgende nld. 22 st. minderen: 2 st. r., * 2 st. samenbreien, 2 st. r. *,
herhaal van * tot *. Er blijven 68 st. over. Brei 7 nld. tricotsteek. Brei in de
volgende nld. alle st. 2 aan 2 samen. (34 st. over).
Brei daarna verder in gerstekorrel met nld. 2½: 2 nld. wit, 2 nld. zwart, 2
nld. wit.
Brei verder met nld. 3 en zwart in tricotsteek tot een totale hoogte van 24
cm. Deel het werk in tweeën en brei elk deel apart verder. Op 28 cm aan
de hals elke 2e nld. nog 1 x 4 en 1 x 3 st afk. Op 29 cm de resterende st.
afk.
Halsboord, apart aan elk achterpand:
Neem met nld. 2½ en zwart langs de hals 9 st. op. Brei verder met wit in gerstekorrel: 2 nld. wit en 1 nld.
zwart. Kant daarna af. Brei het tweede deel in spiegelbeeld.
Voorpand:

Breien als het rugpand tot 24 cm. Deel het werk nu niet in tweeën maar kant de middelste 6 st. af en brei elk
deel apart verder. Kant aan de hals elke 2e nld. nog 2 x 2 st. af. Brei tot dezelfde hoogte als het rugpand en
kant af. Brei het tweede deel in spiegelbeeld.
Halsboord, apart aan het voorpand:

Neem met nld. 2½ en zwart ± 34 st. langs de hals op. Brei verder met wit in gerstekorrel: 2 nld. wit en 1 nld.
zwart. Kant daarna af.
Afwerking:

Sluit de schoudernaden en daarmee de halsboord. Haak aan het achterpand een lusje aan de ene kant van
de split en zet een knoopje op de andere kant. Sluit de zijnaden tot 6 cm van de schouder. (Dit zijn de
armsgaten)

Grove (ronde) sjaal en Baret
Sjaal gebreid op naalden 9.
Baret gebreid op naalden 3-3½.
Looplengte garen: 133 mtr.
Nodig 2 bollen.
Stekenverhouding in tricotsteek op nld. 3½: 22 st. en 30 nld.
Sjaal
10 cm breed en 80 cm lang

Zet 15 st. op met nld. 9. Brei 80 cm tricotsteek en kant af. Vouw de sjaal in de
lengte dubbel en draai hem daarbij een slag. Sluit de naad met de goede
kanten tegen elkaar.

Baret
Zet 56 st. op met nld. 3 en brei 10 nld. boordsteek. Brei verder met nld. 3½ in tricotsteek en meerder in de
eerste nld. 54 steken.
(brei 1 st. recht en maak daarna uit elke steek een extra steek: brei de st. recht maar laat niet afgaan, steek de
naald in de achterlus van de steek en brei hem nog eens, nu heb je twee steken uit één)
Brei dan 10 cm in tricotsteek.
Volgende naald: alle st. 2 aan 2 samenbreien (=55 st), brei de volgende naald gewoon averecht. Blijf aan de
goede kant steeds alle st. samenbreien en aan de verkeerde kant alle st. averecht. Wanneer er nog 7 st. over
zijn breek je de werkdraad op ongeveer 30 cm af en rijg deze door de overgebleven steken. Trek de steken
goed aan. De rest van de draad kun je gebruiken om de naad te sluiten.

Gestreept vest met broek
Gebreid op nld. 3-3½
Looplengte garen 133 mtr.
Nodig 1 bol blauw, 1 bol geel, 1 bol groen.
Extra nodig: 4 knoopjes.
Stekenverhouding: 22 st. en 30 nld.
Streeppatroon:

4 nld. geel, 4 nld. groen.
Rugpand:

Zet 48 st. op met nld. 3 en blauw en brei 7 nld. boordsteek. Brei verder met
nld. 3½ in streeppatroon (3x). Brei dan weer verder met blauw. Na 4 nld.
beginnen met de afkantingen voor het armsgat: aan weerszijden van elke 2e
nld. 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. afk. Er zijn 36 st. over. Brei verder in blauw tot
een totale hoogte van 18 cm. Kant de middelste 10 st. af en brei elke
schouder apart verder. Kant aan de hals elke 2e nld. 1 x 3 st. af en kant de
resterende 10 steken af op 19 à 20 cm.
Voorpand:

Zet 22 st. op met nld. 3 en blauw en brei als het rugpand tot en met de
armsgaten. Brei verder tot 15 cm totale hoogte. Kant dan aan middenvoor
elke 2e nld. 1 x 4 en 1 x 2 st. af. Brei verder tot dezelfde hoogte als het rugpand en kant de steken af.
Brei het tweede voorpand in spiegelbeeld.
Voorbies:

Neem 36 steken op langs middenvoor en brei 6 nld. boordsteek. Maak daarbij 3 knoopsgaten op resp. 1½ cm,
6 cm en 10½ cm. Het 4e knoopsgat komt in de halsboord.
Halsboord:

Sluit de schoudernaden en neem langs de hals 70 steken op. Brei 6 nld. boordsteek en maak een knoopsgat
aan dezelfde kant als het voorpand.
Mouwen:

Zet 26 st. op met nld. 3 en blauw. Brei 5 nld. boordsteek. Brei verder in streeppatroon (3x en daarna weer
verder met blauw) en meerder daarbij aan weerszijden van elke 4e nld. 5 x 1 st. Op 10 cm totale hoogte aan
weerszijden 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. afk. Dan de resterende st. afk.
Afwerking:

Sluit de zij– en mouwnaden. Zet de mouwen in. Zet de knopen aan.

Basis broekje
Gebreid met nld. 3 en 3½
Looplengte garen 133 mtr.
Nodig 1 bol.
Stekenverhouding 22 st. en 30 nld.
Uitvoering:

Zet 30 st. op met nld. 3 en brei 3 nld. boordsteek. Brei verder met nld. 3½ in
tricotsteek. Meerder aan weerszijden van elke 4e nld. 7 x 1 st. tot 44 st. Op een
totale hoogte van 12 cm aan de rechterkant elke 2e nld. 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st.
afk. TEGELIJKERTIJD aan de linkerkant elke 2e nld. 1 x 1 st. afk en daarna 7 x 1 st. minderen.
Brei dan nog 12 nld. tricotsteek, een gaatjes-naald en nog 3 nld. boordsteek. Kant daarna alle steken in
boordsteek af.
Brei de tweede broekspijp in spiegelbeeld.
Afwerking:

Sluit de binnenbeennaden. Schuif de broekspijpen met de goede kanten tegen elkaar in elkaar en sluit de
kruisnaad. Keer de broek.

Onesie
Gebreid op naalden 3 en 4 met Scheepjeswol Roma bruin
Stekenverhouding op naalden 4:
21 steken en 28 naalden is 10 x 10 cm
We beginnen met de broek:
Zet 36 steken op met naald 3 en brei 7 naalden boordsteek.
Brei verder met naalden 4 in tricotsteek en meerder hierbij aan
weerszijden van elke 4e naald 7 x 1 steek. Op een totale hoogte van 13
cm heb je 50 steken.
Kant aan de rechterkant elke 2e naald 1 x 3, 1 x 2 en 2 x 1 steek af en
TEGELIJKERTIJD aan de linkerkant elke 2e naald 1 x 2 en 9 x 1 steek
afkanten. Er blijven 32 steken over.
Brei tot een hoogte van 22 cm totaal.
Zet de steken op een hulpnaald (werkdraad niet afknippen). Sluit de
binnenbeennaad.
Brei de tweede broekspijp met een nieuwe bol in spiegelbeeld. Zet ook
deze op een hulpnaald.
Schuif de broekspijpjes met de goede kant tegen elkaar in elkaar en sluit de kruisnaad.
Om de naad plat te houden en een mooie overgang te maken gebruiken we de overhandse steek.
Neem hiervoor een losse draad en laat aan beide kanten 2 cm open. Dit is om de rest makkelijker te kunnen
breien. We maken dit later dicht. Laat aan het begin en einde van de naad ongeveer 20 cm draad hangen, dit
kun je later gebruiken om de gaatjes dicht te maken.
Leg nu het broekje met de voorkant boven en zet de steken van de linkerhulpnaald op de naalden, als het
goed is zit daar de werkdraad precies aan de goede kant. Brei dan de eerste 16 steken, laat de laatste 16
steken op de hulpnaald staan. Zet hierbij de eerste 16 steken van de tweede hulpnaald. Deze 32 steken
vormen straks het rugpand. Laat de laatste 16 steken weer staan.

We gaan nu het eerste halve voorpandje breien. Kant de eerste 3 steken af en brei de naald uit. Brei over de
resterende 13 steken 7 cm tricotsteek (20 naalden). Kant nu aan de hals elke 2e naald 1 x 2 en 2 x 1 steek af.
Kant de resterende 9 steken af in de 28e naald.
Brei het andere halve voorpand in spiegelbeeld.
Brei nu aan beide voorpandjes langs middenvoor een boordje. Maak in het rechterboordje 2 knoopsgaten. 1
iets onder het midden en 1 bijna bovenaan.
We gaan verder met het rugpand. Zet de 32 steken van de hulpnaald op de naald en brei 24 naalden
tricotsteek. Kant de middelste 12 steken af en brei elk deel apart verder. Kant 1 steek af aan de hals en kant
de resterende steken af in de 28e naald. Brei het tweede deel in spiegelbeeld.
Mouwen:
Zet 30 steken op met naald 3 en brei 4 naalden boord. Meerder in de 5e naald nog steeds in boordsteek
verdeeld 8 steken. Totaal 38 steken. Brei verder met naalden 4 in tricotsteek en meerder daarbij aan
weerszijden van elke 4e naald 5 x 1 steek. Kant op 10 cm(22 naalden) de 48 steken af.
Capuchon:
Zet 80 steken op met naald 3 en brei 7 naalden gerstekorrelsteek. Brei verder met naalden 4 in tricotsteek tot
16 cm totale hoogte (38 naalden). Kant alle steken af.
Vouw de capuchon in de lengte dubbel en sluit de bovenkant, dat zijn de steken die je hebt afgekant.
Afwerking:
Sluit de schoudernaden van het pakje. Naai de capuchon aan de halsopening met de overhandse steek
(goede kanten tegen elkaar).
Sluit de zij- en mouwnaden. Zet de mouwen in. Zet de knoopjes aan.

