


134/2 Meisjes setje met truitje en shorts. 

SHORTS: 

Maten: 3/6 – 6/9 – 12/18 mnd. – 2 jr.                                                                                                                   

Lengte mv.:  18 – 20 – 21 – 22 cm. 

Ben. garen:                                                                                                                                                                            

1 – 1 – 2 – 2 bollen Mayflower Cotton 1  kleur 153 

Breinld.: nr. 3 en rondbreinld. nr. 3 (40 cm.) en haaknld. nr. 2½ 

Stekenverhouding: 26 st. in tricotst. en breinld. nr. 3 = 10 cm. 

Verkorte toeren breien: na het draaien van het werk, de eerst st. av. los afhalen met de draad voor het 

werk. Trek de draad aan naar achteren en de losse st. valt al het ware achterover zodat het lijkt dat die 

“met de benen in de lucht ligt” en eruit ziet als een dubbele st. Brei verder. Als er over deze st. gereid wordt 

de nld. door beide lussen steken en als 1 st. breien. 

  

Boordje voor de benen: 

Zet 38 (42) 46 (50) st. op met breinld. nr. 3 en brei 7 nld. r.  In de volgende nld. evenredig verdeeld  

meerderen tot 56 (64) 68 (72) st. Laat het werk rusten en brei nog een boordje. 

Samen breien van de boorden: 

Neem de rustende st. op rondbreinld. nr. 3 en zet tussen beide stukken 9 st. op = 128 (144) 152 (160) st. Zet 

een markering op het midden van de 9 nieuwe st. = middenvoor en middenachter. De ronde begint op m.a. 

Brei r. rond (tricotst.), in de 4 de nld. beginnen met minderen m.a. en m.v. als volgt:  1 r., 2 r. samenbr., brei 

tot 2 st. voor de markering, 1 st. los afhalen, 1 r., haal de los afgehaalde st. over, 1 r. 2 r. samenbr., voor de 

volgende markering, 1 st. los afhalen, 1 r., haal de los afgehaalde st. over, 1 r. 2 r. samenbr. Herhaal deze 

mindering in elke 4de nld. 4 keer. TEVENS: bij de 3de mindering her hart op het vp. breien als volgt: 1 r., 2 r. 

samenbr., brei 42 (44) 48 (52) r., (2 r. samenbr., omslaan) = eerste nld. met diagram, brei de nld. uit met 

minderingen. Als de minderingen en het diagram gebreid zijn, verder breien met tricotst. tot een lengte 

m.v. van 12 (14) 16 (18) cm. Heb breien van de rechterzijde achter, begin vanaf de markering m.a. als volgt:                        

9 r., werk draaien en verkorte toeren breien, zie beschrijving hierboven.                                                               

16 av., 1 r., werk draaien en verkorte toeren br.                                                                                                           

25 r. werk draaien en verkorte toeren br.                                                                                                                                

32 av., 1 r., werk draaien en verk. toeren br.                                                                                                                

41 r., werk draaien en verk. toeren br.                                                                                                                                    

48 av., 1 r., werk draaien en verk. toeren br.                                                                                                                             

57 r., werk draaien en verk. toeren br.                                                                                                                                     

64 av., 1 r., draaien en verk. toeren br. en tot m.a. breien. 

Nu een ronde breien waar er evenredig geminderd wordt tot 102 (106) 112 (116) st. Brei verder met 1 

ronde av, 1 ronde r., 1 ronde av. Nu een ronde breien met gaatjes als volgt: *1 r., 2 r. samenbr., omslaan * 

herhalen en afsluiten met een even aantal gaatjes, anders een beetje smokkelen aan het begin/einde van 

de ronde. Brei nog een ronde av., een ronde r. en een ronde av. Kant af. 



Afwerking en gehaakte rand: 

Naai de kruisnaden samen. Haak met haaknld. nr. 2½ een ronde picotter om elk been als volgt: 1 vaste, *3 

lossen, 1 vaste in de eerst losse, sla 1 st. over, 1 vaste in de volgende st. * herhalen van * tot * helemaal 

rond. 

Draai een koordje en rijg het door de gaatjes. 

 

 

 

Ret = recht 

Slå om = omslaan 

2 r sm = 2 recht samenbreien 

1 m løs af, 1 r, træk den løse m over = 1 st. los afhalen, 1 r., haal de los afgehaalde st. over. 

1 m løs af, 2 r sm, træk den løse m over = 1 st. los afhalen, 2 r. samenbr., haal de los afgehaalde st. over. 

 


