


129/2  hesje met vlindermouw. 

Maten: 0/3 – 3/6 – 12 – 24 mnd. 

Borstwijdte: 42 – 49 – 55 – 61 cm. 

Lengte: 24 – 27 – 30 – 35 cm. 

 

Ben. garen: 2 – 2 – 2 – 3 bollen kl. 083 Mayflower Easy Care 

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

Accesoires: 1 knoop 

 

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

Rand = na dat het werk gedr. is, wordt de 1 st. los av. afgenomen met de dr. voor het werk. Trek de draad 

aan en haal de losse st. achterover. “ligt met de benen in de lucht” en lijkt een dubbele st. Brei verder en als 

er over deze st. gebreid moet worden, wordt de nld. door beide lussen gestoken van de gedr. st. 

Achter- en voorpanden: Zet 111 (129) 145 (159) st. op met breinld. nr. 3 en brei gerstekorrel tot het werk 

15 (18) 29 (24) cm. is. Nu het werk delen voor de armsgaten als volgt: de eerste 28 (32) 36 (40) st. = rechter 

vp., de volgende 55 (65) 73 (79) st. = ap. en de laatste 28 (32) 36 (40) st. = linker vp. 

Achterpand: Kant aan beide zijden 3,2,1,1,1 (3,2,2,1,1) 4,2,2,1,1 (4,3,2,1,1) st. af. Brei verder tot het werk 

23 (26) 29 (34) cm. is. Kant voor de hals de middelste 21 (23) 25 (25) st. af en brei elk deel apart verder. 

Kant aan de halszijde(n) nogmaals 1 st. af. Kant de resterende 8 (11) 13 (15) st. van de schouder(s) af. Brei 

de andere zijde op dezelfde manier maar nu in spiegelbeeld. 

Rechter voorpand: Kant voor het armsgat af aan de av. zijde op dezelfde manier als beschreven ap. Bij een 

lengte van 18½ (21½) 23½ (28½) cm.  een knoopsgat breien aan het begin van de nld. als volgt: 1 r., 2 r. 

samenbr., 2 keer omslaan, 2 r. samenbr. Brei verder tot een lengte van 20 (23) 25 (30) cm. Kant voor de 

hals aan het begin van de nld. 5,3,2,1,1 (5,3,2,1,1) 6,3,2,1,1 (6,4,2,1,1) st. af. Als het vp. dezelfde lengte 

heeft als ap. de resterende st. voor de schouder afkanten. 

Linker voorpand: Kant voor het armsgat af aan de goede zijde op dezelfde manier als beschreven ap. Bij 

een lengte van 20 (23) 25 (30) cm. afkanten voor de hals aan de averechtse zijde 5,3,2,1,1 (5,3,2,1,1) 

6,3,2,1,1 (6,4,2,1,1) st. Als het vp. dezelfde lengte heeft als ap. de resterende st. voor de schouders 

afkanten. 

Afwerking: Naai de schoudernaden samen. 

Halsboord: Neem de st. langs de halsuitsnijding op, 1 st. voor elke afgekante st. en 1 st. voor elke nld. Brei 1 

nld. r. en kant in de volgende nld. r. de st. af. 

Mouwen (het is het makkelijkste om heen en terug te breien op sokkenbreinaalden). 

Neem langs de armsgaten, 1 st. voor elke afgekante st. en 1 st. voor elke nld. op = 82 (85) 86 (89) st. De 

volgende nld. aan de averechtse zijde wordt als volgt gebr.: 12 (12) 14 (14) st. gerstekorrel, * brei voor en 

achter in de volgende st. 1 r., 1 av.* herhalen van * tot * tot er 13 (13) 15 (15 ) st. over zijn, brei voor en 



achter in de volgende st. en daarna 12 (12) 14 (14) st. in gerstekorrel. Brei nu met verkorte toeren, brei tot 

er 6 st. over zijn en brei rand, zoals hierboven beschreven. Brei tot er 6 st. over zijn en brei rand, brei tot er 

12 st. over zijn en brei rand, brei tot er 12 st. over zijn en brei rand. Ga door met draaien met 6 st. tot er 42 

st. in beide zijden zijn. Draai met rand en brei gerstekorrel over de rest van de nld. Brei 1 nld. gerstekorrel 

over alle st. Kant de st. in de volgende nld. r. af. Naai het zoompje samen. Brei langs het andere armsgat op 

de andere zijde op dezelfde manier. 

Naai de knoop op het hesje. 




