
Bartje in zijn NAC Breda tenu 

Materialen: 

1 bol zwart Supersoft Zeeman 

1 bol geel Supersoft Zeeman 

2 breinaalden nr. 3 

1 haaknaald nr. 3 

Broekje 
Brei dit 2x 

Zet 36 steken op met zwarte wol en brei 4 naalden boordsteek 1/1. 

Daarna 1 gaatjesnaald. 

Ga nu verder in tricotsteek tot een totale hoogte van 10 cm. 

Kant nu de 2 middelste steken af en brei beide delen afzonderlijk verder tot 12 cm. 

hoogte. 

Daarna nog 5 naalden boordsteek 1/1 breien. 

Nu alle steken soepel afkanten. 

Afwerking  
Als je dit 2x hebt gebreid dan kun je de zijnaden en beennaden sluiten. 

Haak een koordje om door de gaatjes te rijgen. Maak het lang genoeg om het te strikken 

aan de voorkant. 
Shirt 
Achterpand 

Zet 36 steken op met naalden nr. 3 en zwarte wol en brei 5 naalden boordsteek 1/1. 

Daarna verder breien in tricotsteek met geel. 

Na 35 naalden (13 cm.) weer met zwart verder. 

Op 14 cm. het werk in 2 splitsen en apart verder breien in boordstaak 1/1. 

Bij een totaal hoogte van 16 cm. alle steken soepel afkanten. 
Voorpand 

Zet 36 steken op met zwart en brei 5 naalden boordsteek. 

Vervolgens brei je met tricotsteek verder met zwart en geel volgens onderstaand 

patroon. 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Bij een totale hoogte van 8 cm de 2 middelste steken afkanten. 

Brei beide delen afzonderlijk verder. 

Vervolgens in elke naald aan de halskant steeds 2 steken samenbreien. 

Bij een hoogte van 13 cm ga je verder met alleen zwart en brei nog 5 naalden 

boordsteek 1/1. 

Mouwen 

Brei dit 2x 

Zet 30 steken op met zwart en brei 5 naalden boordsteek 1/1. 

Ga daarna verder met geel in tricotsteek tot een hoogte van 4 cm. 

Daarna alle steken soepel afkanten. 

Afwerking 

Zet eerst de schoudernaden vast. 

Daar de mouwen aannaaien. 

Vervolgens kun je de zijnaden en de mouwnaden sluiten. 

Haak met zwart een randje vasten langs de V-hals en zet aan de achterkant een knoopje 

op de ene kanten een lusje om de knoop te kunnen sluiten aan de andere kant. 
Sokjes 
Zet 26 steken op met geel en brei 10 ribbels (=20 naalden recht) 

Kant aan weerkanten 6 steken af en brei nog eens 4 ribbels (=8 naalden recht) 

Daarna in elke naald elke 2 steken samenbreien. 
Afwerking 

Sluit de achternaad en haak een randje zwarte vasten aan de bovenkant van het sokje 

met zwart. 

 


