
 



124/9 Kruippakje in strepen met truitje Mayflower Easy Care. 

Truitje: 

Maten. 0/1 mnd. (3 mnd.)   6 mnd.     (1 år)     2 år   (4 år) 

Bovenwijdte in cm.:       41     (46)       53      (58)      62    (68) 

Lengte in cm-:       21     (24)       27      (30)      33    (38) 

Kleur: 50 beige,     ben aant.:        2      (3)        3       (4)       4     (5) 

Breinld. nr.: 3 

Haaknld. nr.: 3 

Kwaliteit: Mayflower Easy Care, 100 % wol, 185 m. pr. 50 gr. 

Alternatief garen: Mayflower: Alpakka, Cotton 8, Cotton 8 merc., sokken-jumper garen 

Accesoires: 1 knoopje (voor onderslag) 

Stekenverhouding: 28 st. en 40 nld. in tricotst. = 10 x 10 cm. 
 

Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij professionele brei- en haaknaalden van Knit Pro. 

Lees voor U begint het hele patroon door. 

Let Op: -      Een andere kwaliteit geeft een andere benodigde hoeveelheid garen. 

- Past de stekenverhouding niet gebruik evt. dikkere of dunnere breinaalden. 

- Brei 1 recht in elke nld. aan het begin en eind van de nld. = kantsteek. 

 

Achterpand: 

Zet 64 (68) 76 (82) 88 (102) st. op met breinld. nr. 3 en brei 3 nld. recht. Brei verder met het patroon 1: * 4 

nld. tricotsteek en 2 nld. recht * Herhaal deze 6 nld. over het hele werk. Bij een hoogte van 3 (4) 5 (5) 6 (9) 

cm. 1 st. minderen aan beide zijden, herhalen elke 5 cm. tot 58 (62) 70 (76) 82 (96) st. Brei tot een lengte 

van 19 (22) 25 (28) 31 (36) cm. Kant voor de hals de middelste 18 (20) 22 (24) 26 (28) st. af en brei elk deel 

apart verder. Kant aan de halszijde nogmaals 1 st. af. Bij een totale lengte van 21 (24) 27 (30) 33 (38) cm. 

afkanten. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Voorpand: links 

Zet 44 (58) 66 (70) 76 (89) st. op met breinld. nr. 3 en brei 3 nld. r. Brei verder met het patroon, zie ap.  en 

minder 1 st. aan de linkerzijde zoals bij ap., herhalen elke 5 cm. tot 41 (55) 63 (67) 73 (86) st. Tevens bij een 

lengte van 10 (12) 13 (15) 17 (20) cm. 1 st. afkanten voor de V-hals als volgt: 

1 nld.: goede/voorzijde: brei tot er 3 st. over zijn, brei 2 r. samen, 1 r. 

2 nld.: averechtse/achterzijde: brei 1 av., 2 av. samenbr., rest van de st. op de nld. breien. 

3 nld.: goede/voorzijde: breien als bij 1. 

4 nld.: averechtse/achterzijde: brei alle st. av. 

Herhaal deze 4 nld. tot 19 (20) 23 (25) 27 (33) st. Brei verder tot een lengte van 21 (24) 27 (30) 33 (38) cm. 

en kant af. 



Voorpand: rechts 

Breien zoals het linker maar nu in spiegelbeeld.  

Afkanten voor de V-hals aan de goede/voorzijde als volgt: 1 r., 1 st. los afhalen, 1 r., haal de los afgehaalde 

st. over. Brei de nld. uit. 

Afkanten voor de V-hals aan de averechtse/achterzijde als volgt: brei tot er 3 st. over zijn op de nld. en brei 

2 av. samen en 1 r. 

Mouwen 

Zet 42 (44) 46 (48) 50 (52) st. op met breinld. nr. 3 en brei 3 nld. r. Ga daarna door met patroon 2 : 2 nld. 

tricotst. + 2 nld. r. + 2 nld. tricotst. + 2 nld. r. 

Brei verder in tricotst. en bij een mouwlengte van 3 (3) 3 (4) 4 (5) cm. 1 st. aan beide zijden meerderen. 

Herhalen in elke 4de nld. tot 52 (58) 64 (68) 70 (74) st. Hierna 1 st. meerderen aan beide zijden in elke 6de 

nld. tot 58 (64) 72 (76) 80 (84) st. Bij een mouwlengte van 12 (15) 18 (22) 25 (31) cm. aan beide zijden in 

elke 2de nld. 6 (6) 6 (7) 7 (8) x 4 (4) 4 (5) 5 (5) st. afkanten. Kant de resterende st. in één keer af. Brei nog een 

mouw. 

Afwerking: 

Naai de schoudernaden samen. Naai de mouwen in het truitje. Sluit de zijnaden van de mouwen en de 

panden. 

Haak 1 rij vasten langst de voorpanden en de hals. Haak 1 rij kreeftenst. terug (= vasten achterstevoren 

haken). Haak 2 koordjes van ca 20 cm.: 20 cm. lossen en 1 rij vasten terug. Naai het ene koordje vast op de 

plaats waar de minderingen voor de V-hals beginnen en de andere in de zijnaad. Naai de knoop in de 

onderslag en haak een knoopsgatlusje voor het knoopje (av. zijde). 

Stoom het vestje voorzichtig of maak het vochtig en leg het tussen 2 handdoeken, voor een mooi resultaat. 



124/9 Kruippakje in strepen met truitje Mayflower Easy Care. 

Broekje: 

Maten: 0/1 mnd.  (3 mnd.)   6 mnd.    (1 år)   1½ år 

Bovenwijdte in cm.:        36      (42)       45     (50)      52 

Lengte in cm.:        37      (45)       51     (57)      63 

Kleur: (1) 50 beige 

            (2) 68 bruin 

        2 

        1 

      (2) 

      (1) 

       2 

       1  

     (3) 

     (2) 

      3 

      2 

Breinld. nr.: 2½ en 3 

Haaknld. nr.: 3 

Kwaliteit: Mayflower Easy Care, 100% wol, 185 m. pr. 50 gr. 

Alternatief Mayflower gr. Alpakka royal, Cotton 8, Cotton 8 merc., sokken en jumpergaren. 

Accesoires. 4 (5) 5 (6) 6 knoopjes 

Stekenverhouding. 28 st. en 40 nld. In tricotsteek met breinld. nr. 3 = 10 x 10 cm. 

 

Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij professionel brei- en haaknaalden van Knit Pro. 

Lees voor U begint het hele patroon door. 

 

Mindering: aan de rechterzijde: 2 r., 2 r. samenbreien. 

Mindering: aan de linkerzijde: brei tot er 4 st. over zijn op de nld., 2 gedr. r. samenbr., 2 r. 

 

1 broeksbeen: 

Zet 38 (42) 46 (50) 54 st. op met breinld. nr. 3 en kleur 2. Brei 5 nld. r. en ga daarna verder in tricotst. 

Strepen: *kl. 1: 2 nld. + kl. 2: 2 nld.* herhaal deze 4 nld. Tevens: In de eerste nld. meerderen tot 60 (66) 70 

(74) 80 st. Bij een lengte van 3 cm. 1 st. meerderen aan beide zijden. Herhalen in elke 4de nld. tot 82 (88) 94 

(102) 110 st. Bij een lengte van 14 (16) 18 (22) 25 cm. afkanten voor het kruis in beide zijden in elke 2de nld. 

voor: (alle maten) 2, 1, 1 st. achter: 3, 2, 1 st. Laat het werk rusten en brei nog een op dezelfde manier 

maar de afkanten aan de tegenovergestelde zijde. 

Brei de 2 broeksbenen op 1 nld. met de achterdelen in het midden, de middelste 2 st. samen breien en kant 

in de zijden 1 st. af. Brei verder tot een lengte van 10 (12) 16 (18) 20 cm. gemeten vanaf het punt waar de 

delen samengebreid worden. Brei daarna ekstra ruimte in het achterdeel als volgt: Brei 104 (114) 123 (135) 

147 st. heen, draai het werk en brei 67 (75) 81 (89) 97 st. terug, draai en brei 62 (70) 76 (84) 92 st., draai en 

brei 57 (65) 71 (79) 87 st. terug, draai en brei 52 (60) 66 75 (82) st., draai en brei 47 (55) 61 (70) 77 st. terug. 

Draai en brei de hele nld., draai en brei terug. Wissel kleur en brei verder met kl. 1 en brei alle nld. r. 

Minder in de eerste nld. evenredig verdeeld tot 102 (112) 124 (138) 146 st. 

Alle nieuwe maten worden vanaf hier gemeten. 

Bij een hoogte van 2 (2) 2 (3) 3 cm. afkanten in averechts op de goede/voorzijde voor het armsgat aan 

beide zijden als volgt: Voorpand: 24 (26) 29 (32) 34 st., armsgat: kant 4 (5) 5 (6) 6 st. af, achterpand: brei 46 



(50) 56 (62) 66 st.,armsgat: kant 4 (5) 5 (6) 6 st. af, voorpand: brei 24 (26) 29 (32) 34 st. Brei hierna elk deel 

apart verder. 

Voorpand: 24 (26) 29 (32) 34 st. ga door met minderen (zie beschrijving hierboven) voor het armsgat in 

elke 2 de nld. voor de buitenste 2 st., 1 st. x 3. Brei verder tot een lengte van 6 (8) 11 (12) 13 cm.  en kant 

voor de hals af. Averechts aan de goede/voorzijde of recht op de averechtse/achterzijde: 7 (8) 9 (10) 11 st. 

Minder in elke 2de nld. voor de hals (zie beschrijving hierboven) voor de buitenste 2 st., 1 st. tot er 10 (11) 

13 (15) 16 st. over zijn. Brei verder tot een lengte van 11 (13) 16 (18) 19 cm. en kant af. Brei de andere zijde 

op dezelfde manier maar nu in spiegelbeeld. 

Achterpand: 46 (50) 56 (62) 66 st. Ga door met afkanten voor het armsgat aan beide zijden in elke 2de nld. 

(alle mt.) 1 x 3 st. Bij een hoogte van 9 (10) 13 (15) 16 cm. voor de hals de middelste 18 (20) 22 (24) 26 st. 

afkanten en elk deel apart verder breien. Kant aan de halszijde 1 st. af = 10 (11) 13 (15) 16 st. over. Bij een 

hoogte van 11 (13) 16 (18) 19 cm. de steken afkanten. Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Afwerking:  

Naai de schoudernaden samen. Naai de kruisnaad samen aan de voorzijde ca. 6 cm. Bij de kruisnaad van 

het ap. samen. Naai de binnennaad van de benen samen. 

Kanten: 

Haak met kl. 1 langs de voorzijden en rond langs de halszijde, 1 rij vasten (haak op de naar buiten gaande 

hoeken 3 st.) Haak hierna 1 rij kreeftensteek terug (kreeftensteek = vasten naar rechts haken). 

Tevens: Op het linker vp. uittellen voor de plaats van de 4 (5) 5 (6) 6 knoopjes. Bovenste knoopsgat ca. 1 

cm. vanaf de halslijn. Haak een trensje op het rechter vp. als volgt: *2 lossen, 1 vaste overslaan* 

Armsgaten: haak 1 rij vasten en daarna 1 rij kreeftensteek. Naai de knoopjes op het broekje. 

 

 

 


