
Boxpakje met mouwen. 

 

Wat heb je nodig?  

2 bollen Supersoft wol van Zeeman  
2 breinaalden 2½  
2 breinaalden 3  
2 knoopjes  
 
Dit patroon wordt gedeeltelijk in 2 delen tegelijkertijd 
gebreid. Daarom heb je 2 bollen nodig. Je kunt ook 1 bol 
kopen en die opnieuw wikkelen zodat je 2 bolletje kunt 
maken. Ik koos zelf weer voor de Supersoft van Zeeman 
omdat die mooi is en goedkoop.  
 

Voorpand:  
Zet nu 2 x 20 steken op met naalden 2½ en brei 3 cm. boordsteek 2/2.  
Ga verder met naalden 3 in tricotsteek en meerder daarna elke 4e naald aan de binnenkant been 6 x 
1 steek. Je hebt nu 26 steken. 
Op 11 cm. hoogte aan de buitenkant been 2 steken afkanten en 2 x 1 steek minderen in elke 2e 
naald. Je hebt nu 22 steken. 
Bij een totale hoogte van 13 cm. de beide delen samenvoegen door alle steken met 1 bol verder te 
breien. Na 4 naalden kun je de eerste bol (die je niet meer gebruikt) afknippen maar laat wel een 
stukje van de wol zitten om aan te hechten zodat beide delen netjes aan elkaar blijven zitten.  
 
Op de 4 middelste steken gaan we een kabeltje breien.  
We beginnen daarmee in de naald die je recht breit. 
Dat gaat als volgt: 
Nld. 1: brei 20 steken recht – zet 2 steken op de kabelnaald en hou die achter je werk – 2 steken 
recht breien – de 2 steken van de kabelnaald breien – 20 steken recht breien. 
Nld. 2: alle steken averecht breien. 
Nld. 3 en 5 : alle steken recht breien. 
Nld. 4 en 6: alle steken averecht breien. 
 
Ga hiermee door tot een totale hoogte van 24 cm. 
Nu kant je aan weerszijden van je werk 2 steken af voor het armsgat en daarna elke 2e naald nog 2 x 
1 steek samen breien.  
 
Bij een totale hoogte van 27 cm. de middelste 10 steken afkanten voor de hals.  
Brei beide delen afzonderlijk verder.  
Daar na nog 2 x 1 steek samen breien aan de halszijde. Bij een totale hoogte van 33 cm. alle steken 
soepel afkanten. 
 

Achterpand:  
Breien als voorpand maar nu zonder kabel tot 24 cm. hoogte.  
Dan aan weerskanten van je werk voor het armsgat 2 steken afkanten.  
Daarna elke 2e naald nog 2 x 1 steek samen breien. 
Op een hoogte van 25 cm. je werk splitsen in 2 delen die je afzonderlijk verder breit. Bij 1 deel zet je 
4 steken extra op die je steeds recht breit. In die rand van 4 steken brei je 2 knoopsgaten.  
Op een totaal hoogte van 33 cm. alle steken soepel afkanten. 



 

Mouwen: 
Zet 37 steken met nld. nr. 2 ½ op en brei 3 cm. in boordsteek 1/1. Daarna verder in tricotsteek. 
Meerder elke 2e naald aan weerskanten 2 x 1 steek. 
Bij een hoogte van 10 cm. alle steken soepel afkanten. 
 

Afwerking: 
Sluit de schoudernaden. 
Zet de mouwen eraan. 
Sluit vervolgens de naden van de mouwen, de zijnaden en de naden aan binnenkant been. 
Zet de knoopjes eraan en klaar is je boxpakje. 


