Leuke kleertjes voor een Popje van 30 cm
Dit zijn de maten van het popje:
Ruglengte van nek tot heup: 9 cm
Borst- en buikomtrek: 16 cm
Beenlengte van kruis tot voet: 9 cm
Armlengte van schouder tot hand: 8,5 cm
Omtrek Bovenarm: 10 cm
Omtrek pols: 6 cm
Omtrek bovenbeen: 13 cm
Omtrek enkel: 8 cm
Omtrek nek: 13 cm
omtrek hoofd: 24 cm

Deze patronen mogen worden verspreid, maar hou het gratis!!!
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Lange broek en trui
Trui
Gebreid met Lammy Yarns Surf Space op nld. 5.
Looplengte van het garen: 100 mtr.
Stekenverhouding: 18 st. en 28 nld. is 10 x 10 cm.
Voorpand:
Zet 20 st. op met nld 5, brei 3 nld. boordsteek. 2/2. Brei verder in tricotsteek, 20
nld., tot een totale lengte van 8 cm. Kant de middelste 4 st. af en brei elk deel
apart verder. Kant aan de hals elke 2e nld. nog 2 x 1 st. af. na 26 nld. (±11,5 cm) de
linkerschouder afkanten. Brei de rechterschouder in spiegelbeeld maar brei hierop
nog een extra overslag van 4 nld. boordst. Verwerk hierin nog 1 knoopsgat van 1
steek.
Rugpand:
Breien als het voorpand tot een totale lengte van 10 cm. Kant de middelste 6 st. af
en brei elk deel apart verder. Kant aan de hals elke 2e nld. nog 1 x 1 st. af. Op dezelfde hoogte als het voorpand afkanten. Brei het 2e deel in spiegelbeeld.
Mouwen:
Zet 14 st. op met nld. 5 en brei 3 nld. boordsteek 2/2. Brei daarna nog 14 naalden tricotsteek en meerder daarbij aan
weersz. van elke 3e nld. 4 x 1 st.
Kant op een totale hoogte van 6½ cm alle steken af.
Halsboord:
Sluit de linkerschouder. Neem ± 30 st. op langs de hals ( begin bij de open schouder). Brei 5 nld. boordsteek, en maak
daarbij een knoopsgat van 1 st. aan de kant van de open schouder.
Afwerking:
Leg de panden met de goede kant boven tegenover elkaar. Leg het overslagje van het voorpand over de schouder van het
achterpand en zet dit aan de zijkant vast. Zet de mouwen aan. Sluit de zij– en mouwnaden. Zet twee knopen aan.

Broek
Gebreid met Lammy Yarns Florida Paars op nld 4.
Looplengte van het garen: 108 mtr.
Stekenverhouding: 20 st. en 30 nld. is 10 x 10 cm
Brei het volgende twee keer (we breien de broekspijp in een stuk):
Zet 24 st. op met nld. 4, brei 2 nld. boordsteek. Brei verder in tricotsteek 26 nld. tot een totale lengte van 9 cm. Kant
dan aan weersz. 1 x 2 st. af. Minder vervolgens aan weersz. van elke 2e nld nog 2 x 1 st. Brei daarna nog 10 nld tricotsteek en kant op een totale hoogte van 13 cm alle st. af.
Afwerking:
Sluit de binnenbeennnaden van de broekspijpen. Schuif de broekspijpen met de goede kant tegen elkaar in elkaar en
sluit de kruisnaad. Keer de broek om.

Overgooier
Gebreid op nld. 3½.
Looplengte van het garen: 160 mtr.
Stekenverhouding: 24 st. en 32 nld. is 10 x 10 cm.
Voor– en Rugpand:
Zet 50 st. op. Brei 1 nld. Av. Brei dan 6 nld. dubb. gerstekorrel (2 st. r, 2 st. av.). Brei
verder in tricotsteek. Brei 16 nld. De totale lengte is nu 7 cm. Brei de volgende naalden
als volgt:
Nld.1: 1 st. r., alle st. 2 aan 2 samenbreien, 1 st. r. (26 st. over)
Nld.2: alle steken averecht.
Nld.3: minder verdeeld over de naald 5 st. (21 st. over)
Nld.4: alle steken averecht.
Brei nog 10 naalden tricotsteek, kant op een totale lengte van 11 cm alle st. af.
Schouderbandjes: 11 cm., 2 x breien.
Zet 24 st. op, brei 4 naalden ribbelsteek, en maak daarbij een knoopsgat van 1 st. aan
een kant van het bandje. Kant de 5e nld. Alle steken af.
Afwerking:
Sluit de zijnaden, zet de schouderbandjes aan het voorpand vast. Zet twee knoopjes aan het achterpand.

T-shirt
Met knoopjes aan de achterkant
Gebreid met Katia Mississippi wit op nld. 3.
Looplengte van het garen: 210 mtr.
Stekenverhouding 26 st. x 36 nld. is 10 x 10 cm.
4 knoopjes
Voorpand:
Zet 26 st. op, brei 3 nld. boordsteek. Brei 28 nld. in tricotsteek. De totale lengte is nu 8 cm. Kant de midd. 8 st. af en
brei elk deel apart verder. Kant aan de hals elke 2e nld. Nog 1 x 2 en
2 x 1 st. af. Na 38 nld. tricotsteek de resterende 5 st. afk. Brei het 2e deel in spiegelbeeld.
Rugpand:
Zet 12 st. op, brei 3 nld. boordsteek, brei 38 nld. tricotst. Kant af op 10,5 cm.
Neem langs middenachter ± 32 st. op en brei 4 nld. boordsteek.Verwerk hierin 3 knoopsgaten. Houd er rekening mee dat
in het halsboordje ook een knoopsgat komt.
Brei het tweede achterpand in spiegelbeeld.
Halsboord:
Sluit de schoudernaden. Neem langs de hals vanaf middenachter ± 46 st. op en brei 4 nld. boordst. maak hierbij een
knoopsgat boven de andere knoopsgaten.
Mouwen:
Zet 20 st. op, brei 3 nld. boordsteek. Brei 10 nld. tricotsteek en meerder daarbij aan weersz. van elke 2e nld. 5 x 1 st.
In de 11e nld. afkanten. Totale lengte 4 cm.
Afwerking:
Zet de mouwen aan. Sluit de zij– en mouwnaden. Zet de knopen aan.

Joggingpakje
Gebreid met Mohair-achtig garen op nld. 3½.
Looplengte van het garen: 250 mtr.
Stekenverhouding: 24 st. en 32 nld. is 10 x 10 cm.
Trui:
Voor– en achterpand:
Zet 30 st. op, brei 6 nld. boordsteek. Brei dan 20 naalden tricotsteek. Nog 4 naalden
boordsteek en kant alle steken af.
Mouwen:
Zet 20 st. op, brei 4 nld. boordsteek, brei 20 nld. tricotsteek en meerder daarbij
elke 4e nld. 4 x 1 st. Op een totale lengte van 7 cm afkanten.
Broek:
Brei het volgende 2x:
Zet 20 st. op, brei 4 nld. boordsteek. Brei 30 nld. tricotsteek en meerder daarbij
aan weersz. van elke 6e nld. 5 x 1 st. De totale hoogte is nu 10 cm. In de volgende 8
nld. als volgt breien:
Aan weersz. 1 x 2 st. afkanten. daarna elke 2e nld. aan weersz. 3 x 1 st. minderen. Er blijven 20 st. over. brei dan nog 6
nld. tricotsteek en 4 nld. boordsteek. Kant af. Totale lengte is 16 cm.

Zomersetje
Gebreid op nld. 3½.
Looplengte van het garen: 187 mtr.
Stekenverhouding: 26 st. en 32 nld. is 10 x 10 cm.
T-shirt:
Voorpand:
Zet 26 st. op en brei in boordsteek 2/2. Brei 16 nld. (5 cm), kant dan de midd. 6 st. af
en brei elk deel apart verder. Kant aan de hals alke 2e nld. nog 1 x 2 en 2 x 1 st. af. Na
24 nld. afkanten (7 cm totale lengte). Brei het 2e dl. in spiegelbeeld
Neem dan langs de hals ± 20 st. op en brei 4 nld. boordsteek. Kant af.
Rugpand:
Breien als het voorpand tot 10 nld. Verdeel het werk in 2 delen en brei elk deel apart
verder. Brei nog 8 nld (6 cm). Kant dan aan de hals 1 x 5 en 1 x 2 st. af. na 24 nld. afkanten. Neem langs de hals (van middenachter tot aan de schouder) 8 st. op en brei 4 nld.
boord. Brei het 2e dl. in spiegelbeeld.
Mouwen:
Zet 16 st. op en brei boordsteek 2/2. Brei 12 nld. en meerder daarbij elke 2e nld. aan weersz. 4 x 1 st. Op een totale
lengte van 4 cm afkanten.

Afwerking:
Sluit de schoudernaden, zet de mouwen aan. Sluit de zij– en mouwnaden. Haak een lusje aan het ene achterpand en zet
een knoopje aan het andere achterpand.
Korte broek:
Brei het volgende 2x:
Zet 26 st. op, brei 1 nld. boordsteek Brei 6 nld. tricotsteek en meerder daarbij aan weerszvan elke 2e nld. 3 x 1 st. De
totale hoogte is nu 3 cm. In de volgende 10 nld. als volgt breien:
Aan weersz. 1 x 2 st. afkanten. daarna elke 2e nld. aan weersz. 4 x 1 st. minderen. Er blijven 20 st. over. brei dan nog 4
nld. tricotsteek en 4 nld. boordsteek. Kant af. Totale lengte is 8 cm.
Afwerking:
Sluit de binnenbeennaden. Schuif de ene broekspijp (met de goede kanten tegen elkaar) in de andere broekspijp en
sluit de kruisnaad. Vouw de broekspijpen terug.

“Bont”jas
Gebreid met Lammy Yarns Elegenza op nld. 5
Looplengte van het garen: 100 mtr.
Stekenverhouding: 14 st. en 22 nld. is 10 x 10 cm.
Rugpand:
Zet 20 st. op, brei 4 nld. boordsteek, brei 22 nld. tricotsteek. Kant af.
10 cm totale lengte
Voorpand:
Zet 10 st. op, brei 4 nld. boordsteek, brei 16 nld. tricotsteek. Kant aan de halskant (middenvoor) elke 2e nld. 1 x 3 en 1 x 2 st. af. na 22 nld. afkanten.
Brei het tweede voorpand in spiegelbeeld.
Boorden:
Neem langs middenvoor ± 14 st. op, brei 3 nld. boordsteek. Kant af. Brei in het rechterboordje 3 knoopsgaten.
Kraag:
Sluit de schoudernaden. Neem langs de hals 24 st. op en brei 10 of 12 naalden boordsteek. Kant af.
Mouwen:
Zet 14 st. op, brei 3 nld. boordsteek, brei 10 nld. tricotsteek en meerder daarbij elke 2e nld aan weersz. 5 x 1 st. Kant
af. Totale lengte 6 cm.

Eenvoudige trui
Gebreid met 2 draden (wit en roze) DMC Petra (dikte 5) op nld. 3½.
Stekenverhouding: 22 st. en 32 nld. is 10 x 10 cm.
Voor– en rugpand:
Zet 26 st. op, brei 6 nld. boordsteek. Brei 30 nld. tricotsteek totale lengte 10 cm,
kant af.
Mouwen:
Zet 14 st. op brei 4 nld. boordsteek. Brei 22 nld. tricotsteek en meerder daarbij aan
weersz. van elke 4e nld 4 x 1 st.
kant af op een totale hoogte van 8,5 cm.
Afwerking:
Zet de schoudernaden aan weersz. 2 cm vast. Laat de rest open, dit is de hals.
Zet de mouwen aan. Sluit de zij– en mouwnaden.

Onderbroekje met pijpjes
Gebreid met Katia Mississippi wit op nld. 3.
Looplengte van het garen: 210 mtr.
Stekenverhouding 26 st. x 36 nld. is 10 x 10 cm.
brei het volgende 2x:
Zet 26 st. op, brei 1 nld. boordsteek. Brei verder in tricotsteek. Brei 8 nld en meerder
daarbij aan weersz. van elke 2e nld. 3 x 1 st. (2,5 cm)
Brei nog 10 nld., kant daarbij elke 2e nld 1 x 2 en 4 x 1 st. af. Er blijven 20 st. over. brei
nog 4 nld. tricotsteek en dan nog 4 nld. boordsteek.
Totale lengte is 6,5 cm.
Afwerking:
Sluit de binnenbeennaden. Schuif de ene broekspijp (met de goede kanten tegen elkaar) in
de andere broekspijp en sluit de kruisnaad. Vouw de broekspijpen terug.

Feestjurk
Gebreid met Lammy Yarns Florida op nld. 4.
Looplengte van het garen: 108 mtr.
Stekenverhouding:
Tricotsteek: 20 st. en 30 nld. is 10 x 10 cm.
Patroonsteek: 20 st. en 32 nld. is 10 x 10 cm.
Patroonsteek: 2 naalden tricotsteek, 2 naalden boordsteek

Voor– en rugpand:
Zet 50 st. op met nld. 3½, brei 1 nld. boordsteek.
Ga verder in patroonsteek met nld. 4.
Brei 36 naalden (totale lengte is 12 cm)
Brei de volgende naalden als volgt:
nld. 1: 1 st. r., alle st. 2 aan 2 samenbreien, 1 st. r. (26 st. over)
nld. 2: alle st. averecht.
nld. 3: 1 st. r., alle steken 2 aan 2 samenbreien, 1 st. r. (14 st. over)
nld. 4: alle st. averecht.
Brei dan nog 16 naalden tricotsteek en 2 naalden boordsteek. Op een totale lengte van 20 cm alle steken afkanten.
Afwerking:
Sluit de zijnaden tot ongeveer 4 cm van de schouder. Zet de ene schouder met een klein steekje vast, zodat er automatisch een armsgat ontstaat. Maak aan de andere kant een kleine knoopsluiting, ofwel met een drukkertje ofwel door een
klein lusje te haken en een knoopje eraan te zetten. je kunt natuurlijk ook aan beide kanten een knoopsluiting maken.

Badjas
Gebreid met Lammy Yarns Florida op nld. 4.
Looplengte van het garen: 108 mtr.
Stekenverhouding: 20 st. en 30 nld. is 10 x 10 cm.
Rugpand:
Zet 24 st. op, brei 6 nld. ribbelsteek. Brei 44 nld. tricotsteek. Kant af op een
totale lengte van 17 cm.
Voorpand:
Zet 12 st. op, brei 6 nld. ribbelsteek. Brei 32 nld tricotsteek (12 cm). Minder in
de volgende naalden elke 2e nld. aan de halskant 6 x 1 st. Kant af op 17 cm totale
hoogte.
Brei het andere voorpand in spiegelbeeld.
Boord:
Sluit de schoudernaden. Neem langs middenvoor en de hals ± 82 st. op en brei 4
naalden ribbelsteek. Kant af in de 5e nld.
Mouwen:
Zet 20 st. op en brei 6 nld. boordsteek. Brei 16 naalden tricotsteek en meerder daarbij aan weersz. van elke 3e nld. 4 x
1 st. Afkanten op 7 cm totale lengte.
Ceintuur:
Zet 6 st. op, brei 40 cm ribbelsteek. Kant af.
Lusjes (2x):
Zet 10 st. op, brei 4 nld. ribbelsteek. Kant af
Afwerking:
Zet de mouwen aan, sluit de zij– en mouwnaden. Zet de lusjes ongeveer 2 cm onder de mouwen vast. Rijg de ceintuur
erdoor.

