


130/6  Babysetje: broekje met voetjes en een hesje Mayflower Easy Care. 

Maten: 3 – 6 – 12 mnd. 

Binnenbeenlengte: 20½ - 24 – 26½ cm. 

 

Ben. garen: 2 – 3 – 3 bollen kl. 50 

Breinld. nr.: 2½ en 3 en sokkenbreinld. nr. 3 

Accesoires: 38 – 41 – 44 cm. elastiek 25 mm. breed 

 

Stekenverhouding: 28 st. in tricotst. met breinld. nr. 3 = 10 cm. 

 

Babybroekje met voetjes 

Linker deel: Zet 67 (77) 83 st. op met breinld. nr. 2½ en brei 6 cm. boordst. (1 r., 1 av.). Brei verder met 

breinld. nr. 3 en verdeel als volgt: 29 (34) 37 st. tricotst., 9 st. patroon volgens het diagram en 29 (34) 37 st. 

tricotst. Bij een hoogte van 19 (21) 22 cm. 1 st. meerderen aan beide zijden in elke 2de nld. tot 83 (93) 91 st. 

Hier beging het been: 

Brei verder op sokkenbreinld. nr. 3 en zet een markeringsdr. aan het begin van de ronde, waar er 

geminderd wordt. Brei 2 st. samen aan elke zijde van de markeringsdr. in elke 3de ronde tot een been lengte 

van 15 (18) 20 cm. 

De sok breien: 

Brei verder met 3 cm. boordst. (1 r., 1 av.), en minder in de eerste ronde tot 36 (36) 40 st. Verdeel de st. als 

volgt op 4 sokkenbreinld.: 9 (9) 10 st. op elke nld. Het begin van de ronde is aan de binnenkant van het 

been. Ga verder met tricotst. en brei een hak over nld. 3 en 4 = 18 (18) 20 st. Brei voor de hak 2½ (3) 3½ cm. 

De hak als volgt breien: 12 (12) 14 r., 1 r. los afh., 1 r., de afgehaalde st. overhalen, werk draaien, 1 av. los 

afhalen 6 (6) 8 av., 2 av. samenbr.,  werk draaien,  1 r. los afh., 6 (6) 8 r., 1 r. los afh., 1 r., de los afgehaalde 

st. overh., werk draaien en herhalen tot alle st. gebr. zijn aan beide zijden en er 8 (8) 10 st. over zijn op de 

nld.  

Verdeel deze over 2 nld. (ronde begin) en brei nu rond verder. Neem st. op langs de zijkant van de hak als 

volgt: Eerste ronde: de 1ste nld.  brei de 4 (4) 5 st. van de hak op de linker nld. en neem 9 (9) 10 st. op langs 

de linkerzijde van de hak, 2de en 3de breinld. recht over de steken van de wreef, 4de nld. neem 9 (9) 10 st. op 

langs de rechterzijde van de hak en brei over de 4 (4) 5 st. van de hak op de rechter nld. Tweede ronde: 

1stenld. 11 (11) 13 r. 2 r. samenbr., 2de en 3de nld. r. 4de nld. 1 r. los afhalen, 1 r., los afgehaalde st. overhalen, 

11 (11) 13 st. r. Brei een ronde zonder te minderen. Vierde ronde: 1ste nld.  10 (10) 12 r., 2 r. samenbr., 2de 

en 3de nld. r., 4de nld. 1 r. los afhalen, 1 r., los afgehaalde st. overhalen, 10 (10) 12 st. r. Doorgaan met 

minderen in elke 2de ronde tot er 9 (9) 10 st. over zijn op de 1ste tot 4de nld. = 36 (36) 40 st. in de ronde. Brei 

verder tot het werk, gemeten vanaf de hak, 8 (9) 10 cm. is of de door U gewenste lengte. 



Minderen voor de tenen: Geldt voor alle maten. Brei tot er 3 st. over zijn op de 1ste nld. * 2 r. samenbr., 2 

r., 1 st. los afhalen, 1 r., de los afgehaalde st. overhalen* brei verder tot er 3 st. over zijn op de 3de nld. en 

herhaal van * tot * en brei de ronde uit. De mindering herhalen in elke ronde tot er 8 st. over zijn. Knip de 

draad over en haal deze door de resterende st. Hecht de draad goed stevig af. 

Rechter deel: Breien zoals hierboven beschreven maar nu in spiegelbeeld. Dwz.: de hak wordt gebreid over 

de nld. 1 en 2. 

Afwerking: Naai het broekje voor en achter samen. Vouw de boord half om naar binnen en naai vast en rijg 

elastiek door de boord. 

 

Hestje met gaatjespatroon: 

Maten:  3 – 6 – 12 – 18 – 24 mnd. 

Borstwijdte: 48 – 52 – 55 – 58 – 62 cm. 

Lengte: 26 – 28 – 31 – 33 – 36 cm. 

 

Ben. garen: 2 – 2 – 2 – 3 – 3 bollen kl. 50. 

Breinld. nr.: rondbreinld. nr. 3 (60 cm.) er wordt heen en terug gebr. op de rondbreinld. 

Accesoires: 3 knoopjes 

 

Stekenverhouding: 28 st. in tricotst. met breinld. nr. 3 = 10 cm. 

 

Het hesje wordt van boven naar beneden gebreid: Zet 108 (118) 126 (134) 144 st. op met breinld. nr. 3 en 

verdeel de st. als volgt: 16 (18) 19 (21) 22 r., zet een markeerdr., 23 (25) 27 (28) 30 r., zet een markeerdr., 

30 (32) 34 (36) 40 r. zet een markeerdr., 23 (25) 27 (28) 30 st. r., zet een markeerdr., 16 (18) 19 (21) 22 r.  

Volgende nld. = goede/voorzijde: * brei r. tot 1 st. voor de markeringsdr., 1 st. meerderen, 2 r., 1 st. 

meerderen* herhalen van * tot * 3 keer = 8 st. Meerder in elke 2de nld. op deze manier in totaal 11 (11) 12 

(13) 14 keer = 196 (206) 222 (238) 256 st. 

Afkanten voor de armsgaten: De volgende nld. op de goede kant: 27 (29) 31 (34) 36 r., kant 45 (47) 51 (54) 

58 st. af, 52 (54) 58 (62) 68 r., kant 45 (47) 51 (54) 58 st. af, 27 (29) 31 (34) 36 r. Op de vlg. nld. 12 (15) 15 

(18) 18 st. opzetten op de plaats van de afgekante st. = 130 (142) 150 (166) 176 st. Brei 4 nld. recht. Brei 

vanaf nu de eerste en de laatste 6 st. van de nld. recht en daartussen in tricotst. totaal 4 nld. Begin nu met 

het patroon aangegeven in het diagram: 6 st. r. (=voorbies),  9 (11) 12 (15) 16 tricotst., 9 st. patroon, 

tricotst. tot er 24 (26) 27 (30) 31 st. over zijn, 9 st. patroon, 9 (11) 12 (15) 16 st. tricotst. en 6 st. r. 

(=voorbies). Brei door totdat het werk, gemeten vanaf de nieuw opgezette st., 14 (16) 18 (20) 22 cm. lang 

is. Sluit af met 4 nld. tricotst. en 8 nld. r. Kant alle st. losjes af. 

Afwerking: Hecht alle draden af. Maak op het rechter vp. 3 lusjes voor de knoopjes, 1 bij de hals en bij het 

begin van het patroon en de andere in het midden van deze 2. 



Zet de knoopjes op de hes. 

 

 

¤ = averechts op de goede zijde en recht op de averechtse zijde 

0 = omslaan 

/ = 2 recht samenbreien 

   = 1 st. los afhalen, 1 recht, haal de los afgehaalde steek over. 

V = haal 2 st. los af alsof die samen gebr. moeten worden, 1 r., trek de losse st. over. 


