


134/6 Baby truitje met kleine voetjes. 

Maten: 0 – 3 – 6 – 12 mnd. 2 – 3 jr.                                                                                                                         

Borstwijdte: 43 – 48 – 53 – 58 – 63 – 68 cm.                                                                                                                  

Lengte: 24 – 26 – 28 – 31 – 34 – 38 cm.                                                                                                              

Mouwlengte: 16 – 17 – 18 – 20 – 22 – 25 cm. 

Ben. garen: 2 – 2 – 2 – 3 – 3 – 3 bollen Mayflower Cotton 1 kleur 138.                                                               

Breinld.: rondbreinld. nr. 3 (er wordt heen en terug gebreid op de rondbreinld.) en breinld. zonder knoppen 

(sokkenbreinld.) nr. 3 voor de mouwen.                                                                                                              

Accesoires: 2 – 2 – 3 – 3 – 3 – 3 knoopjes. 

Stekenverhouding: 26 st. in ribbelst. met breinld. nr. 3 = 10 cm. 

Ribbelsteek: recht op de goede/voorzijde en recht op de averechtse/achterzijde. 

Tricotsteek: recht op de goede/voorzijde en averechts op de averechtse/achterzijde. 

Het truitje wordt van boven naar beneden gebreid: 

Zet (71) 75 (79) 83 (87) 91 st. op met rondbreinld. nr. 3 en brei 5 nld. recht, maar in de 4de nld. een 

knoopsgat breien als volgt: brei tot er 4 st. over zijn op de nld., 2 r. samenbr., omslaan, 2 r.                                   

Het volgende knoopsgat wordt op de volgende 20 ste nld. gebreid = 10 ribbels ertussen. Zie hierboven 

voor het aantal. In de volgende nld. op de goede/voorzijde beginnen met meerderen voor de raglan als 

volgt:                                                                                                                                                                                      

4 ribbelst., omslaan, 9 st. tricotst. = mouw, omslaan, 3 ribbelst., omslaan, (18) 20 (22) 24 (26) 28 tricotst. = 

achterpand, omslaan, 3 ribbelst., omslaan, 9 st. tricotst. = mouw, omslaan, 3 ribbelst., omslaan, (18) 20 

(22) 24 (26) 28 tricotst. = voorpand, omslaan, 4 ribbelst.                                                                                               

Brei de volgende nld. aan de av. zijde met de bovengenoemde indeling, zonder te meerderen.          

Volgende nld. aan de goede/voorzijde: 4 ribbelst., omslaan, 11 st. tricotst., omslaan, 3 ribbelst., omslaan 

(20) 22 (24) 26 (28) 30 st. tricotst., omslaan, 3 ribbelst., omslaan, 11 st. tricotst., omslaan, 3 ribbelst., 

omslaan, (20) 22 (24) 26 (28) 30 st. tricotst., omslaan, 4 ribbelst.                                                                                 

Brei de av. nld. met de bovengenoemde indeling zonder te meerderen.                                                              

Ga door met meerderen voor de raglan in elke 2de nld. en meerder 2 st. in elk deel, zie hierboven de met 

vet geschreven tekst. Totaal (16) 18 (20) 22 (24) 26 keer = (199) 219 (239) 259 (279) 299 st. Tevens in de 

(12de) 13de (14de) 15de (16de) 17de meerdering beginnen met het patroon op het vp. volgens het diagram, tel 

vanuit het midden. 

De steken van de mouwen laten rusten en de panden verder breien:                                                                          

Leg de 2 x 4 st. van de voorzijde op elkaar, het deel met de knoopsgaten bovenst, brei de st. 2 aan 2 samen, 

zet de volgende (41) 45 (49) 53 (57) 61 st. op een draad en laat deze rusten, brei (56) 62 (68) 74 (80) 86 st. 

en zet de volgende (41) 45 (49) 53 (57) 61 st. op een draad en laat deze rusten, brei de laatste (53) 59 (65) 

71 (77) 83 st. Brei nu verder recht rond (tricotst.) en brei het patroon op middenvoor, brei tot het werk 

vanaf de deling gemeten, (12) 13 (16) 18 (20) 23 cm. lang is. Sluit af met 7 rondes afwisselend 1 ronde av., 1 

ronde r. Kant af. 

Mouwen:                                                                                                                                                                                      

Zet de steken van de mouwen op de sokkenbreinld. nr. 3 en brei r. rond (tricotst.) Markeer het begin van 

de ronde. Minder 1 st. aan beide zijden van de markering in elke 10de ronde, tot een mouwlengte van (14) 



16 (17) 19 (21) 24 cm. Brei daarna 7 rondes met afwisselend 1 ronde av., 1 ronde r. Kant af. Brei de andere 

mouw op dezelfde manier. 

Afwerking: 

Naai de knoopjes op het truitje. 

 

Midten = midden 

   = ret på retten og vrang på vrangen = recht op de goede/voorzijde en averechts op de 

averechtse/achterzijde 

X = vrang på retten og ret på vrangen = averechts op de goede/voorzijde en recht op de 

averechtse/achterzijde 


