
Rokje en truitje in ajour 

 

Materialen:  
1 bol supersoft wol van Zeeman (deze in 2 bollen splitsen of gewoon 2 bollen kopen) 
2 breinaalden nr. 2½ 
2 breinaalden nr. 3 
2 witte knoopjes 
  

Truitje 
Achterpand 
Zet 46 steken op met naalden 2½ en brei 9 naalden boordsteek 1/1. 
Dan 1 naald recht en 1 naald averechts met naalden nr. 3. 

Nu gaan we verder met het ajour-patroon. 
1e naald: 1 steek recht, 1 omslag, 2 steken samen breien. 
2e naald: averecht. 
3e naald: recht. 
4e naald: averechts. 

Herhaal dit 8x en ga verder in tricotsteek tot een hoogte van 14 cm. 
Splits je werk in 2 delen en brei beide delen afzonderlijk verder tot een hoogte van 15 
cm. 
Kant alle steken soepel af. 

Voorpand 
Zet 46 steken op met naalden 2½ en brei 9 naalden boordsteek 1/1. 
Dan 1 naald recht en 1 naald averechts met naalden nr. 3. 

Nu gaan we verder met het ajour-patroon. 
1e naald: 1 steek recht, 1 omslag, 2 steken samen breien. 
2e naald: averecht. 



3e naald: recht. 
4e naald: averecht. 

Herhaal dit 8x 
Kant de middelste steek af. 
Brei beide delen afzonderlijk verder en brei in elke naald aan de halskant de eerste twee 
steken samen. 
Kant bij een totale hoogte van 15 cm. alle steken soepen af. 

Mouwen 
Zet 40 steken op en brei 9 naalden boordsteek 1/1 met naalden 2½. 
Dat 1 naald recht en 1 naald averecht. 
Vervolgens brei je de 4 naalden van het ajourpatroon. 
Dan nog 1 naald recht en 1 naald averecht. 
Daarna alle steken soepel afkanten. 
Afwerking 
Sluit de schoudernaden. 
Zet de mouwen vast. 
Sluit de zijnaden en mouwnaden. 
Zet een knoopje aan het achterpand bij de split en aan de andere kant een lusje om de 
knoop te sluiten. 

Rokje 
140 steken opzetten met naalden nr. 3 
Brei 1 naald recht. 
Daarna 5 x het ajourpatroon. 
Weer 1 naald recht. 
In de volgende naald (averecht) steeds 1 steek gewoon breien en dan 2 steken samen 
breien. 
Dan weer 1 naald recht. 
En in de volgende naald (averecht) nogmaals 1 steek gewoon breien en 2 steken samen 
breien. 
Brei hierna verder in tricotsteek tot een hoogte van 11 cm. 
Dan een gaatjesnaald breien. 
Daarna weer 1 naald averecht. 
Tenslotte 2 naalden boordsteek 1/1. 
Alle steken soepel afkanten. 
Sluit de achternaad tot ongeveer 1½ cm. van de bovenkant. 
Zet daar een knoopje aan de ene kant en maak een lusje aan de andere kant. 
Draai nu een koordje om door de gaatjesnaald te rijgen. 

En je pop heeft weer een leuk setje. 

 


