


134/4 Babytruitje  -  basis strepen 

Maten: 3 – 6 – 12 – 18 – 24 mnd.                                                                                                                           

Borstwijdte: 47 – 50 – 53 – 56 – 59 cm.                                                                                                                              

Lengte gemeten in de zijnaden: 23 – 26 – 28 – 30 – 33 cm. 

Ben. garen:  3 – 3 – 3 – 4 – 4 bollen Mayflower Cotton 1 kleur 139.                                                                       

Breinld: nr. 3                                                                                                                                                               

Accesoires: 2 knoopjes. 

Stekenverhouding: 26 st. in tricotst. met 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. 

Streepverdeling: eerste nld. is aan de averechtse zijde:                                                                                               

3 nld. tricotst., 3 nld. ribbelst., 3 nld. tricotst., 1 nld. r., 3 nld. tricotst., 11 nld. ribbelst., 3 nld. tricotst., 5 

nld. ribbelst., 3 nld. tricotst., 1 nld. r., 3 nld. tricotst., 3 nld. ribbelst., 3 nld. tricotst. = 45 nld. 

 

Achterpand: 

Zet 24 (28) 30 (34) st. op met breinld. nr. 3 en brei 1 nld. r. Brei ribbels en meerder in beide zijden door de 

eerste en de één na laatste st. 2 x te breien, insteken van voren en van achteren, in elke nld. tot 64 (68) 72 

(80) st. Brei tot een lengte van 3 (4) 5 (6) 7 cm. gemeten in de zijnaad. Brei nu de streepverdeling zoals 

hierboven beschreven. Daarna verder breien in ribbelst. tot een lengte van 23 (26) 28 (30) 33 cm., gemeten 

in de zijnaad. Kant af. 

Voorpand: 

Zet 64 (68)72 (76) 80 st. op met breinld. nr. 3 en brei 1 nld. r. Nu verkorte toeren breien in beide zijden als 

volgt:                                                                                                                                                                                                      

3 r., werk draaien en verkorte toeren breien (zie beschrijving hierboven) en de nld. uit breien.                            

7 r., werk draaien en verkorte toeren breien en de nld. uit breien.                                                                                  

11 r., werk draaien en verkorte toeren breien en de nld. uit breien.                                                                                  

14 r., werk draaien en verkorte toeren breien en de nld. uit breien.                                                                             

Brei 1 nld. r. over alle st.                                                                                                                                                            

3 r., werk draaien en verkorte toeren breien en de nld. uit breien.                                                                                    

7 r., werk draaien en verkorte toeren breien en de nld. uit breien.                                                                                

11 r., werk draaien en verkorte toeren breien en de nld. uit breien.                                                                                     

14 r., werk draaien en verkorte toeren breien en de nld. uit breien.                                                                                 

Brei hierna steeds de hele nld.,  met ribbelst. tot een lengte van 3 (4) 5 (6) 7 cm., gemeten in de zijnaad. 

Brei de streepverdeling zolas hierboven beschreven. Brei daarna verder in ribbelst. tot een lengte van 19 

(22) 23 (25) 28 cm. Kant nu de middelste 14 (16) 16 (18) 18 st. af voor de hals en brei elk deel apart verder. 

Kant aan de halszijde 3 – 2 – 1 – 1 – 1 st. af. Brei verder tot het vp. dezelfde lengte heeft als ap. en kant de 

resterende 17 (18) 20 (21) 23 st. af voor de schouder. Brei de andere zijde op dezelfde manier maar nu in 

spiegelbeeld. 



Mouwen: 

Zet 32 (34) 36 (36) 38 st. op met breinld. nr. 3 en brei ribbelst. In de 9de nld. aan beide zijden 1 st. 

meerderen en daarna herhalen in elke 6de nld. tot 54 (58) 64 (68) 72 st. Tevens: bij een mouwlengte van 3 

(4) 5 (6) 7 cm. de eerste 13 nld. van de streepverdeling breien (zie beschrijving hierboven). Brei daarna 

verder in ribbelst. tot een mouwlengte van 15 (17) 20 (22) 25 cm. Kant alle st. af. Brei nog een mouw. 

Afwerking: 

Sluit de zijnaden van de mouwen. Naai de rechtes schoudernaad samen en de linker schoudernaad tot de 

helft vanaf de mouw. Sluit de zijnaden, maar laat de bovenste 10 (11) 12 (13) 14 cm. open voor de 

armsgaten. Naai de mouwen in het truitje. 

Halsboord: 

Neem met breinld. nr. 3 langst de halslijn de st. op, 1 st. voor elke afgekante st. en 1 st. voor elke nld., maar 

spring elke 3de nld. over. Brei 5 nld. r. Kant af.                                                                                                                     

Naai 2 trensjes de schouder van het linker ap. en naai de knoopjes op de schouder van het vp. 

 

 

 

 

 

 


