
 

Patroon A: 

Naald 1: 

Begin met 4 st. recht breien – 1 omslag – 3 st. recht samenbreien – 1 omslag – 
*7 st. recht breien- 1 omslag – 3 st. recht samenbreien – 1 omslag*. 

Herhaal de steken tussen de * gedurende de hele naald. 
Naald 2:  
Alle steken averecht breien. 

Naald 3:  
5 st. recht – 1 omslag – 2 st. recht samenbreien – *8 steken recht breien – 1 

omslag – 2 st. recht samenbreien*. 
Herhaal de steken tussen de * gedurende de hele naald. 
Naald 4:  

Alle steken averecht breien. 
 

Patroon B: 
 
Naald 1: 

Begin met 10 steken recht breien – 1 omslag – 3 st. recht samenbreien – 1 
omslag - *7 st. recht breien – 1 omslag – 3 st. recht samenbreien – 1 omslag*. 

Herhaal de steken tussen de * gedurende de hele naald. 
Naald 2:  
Alle steken averecht breien. 

Naald 3: 
Begin met 11 steken recht breien – 1 omslag –2 st. recht samenbreien – *8 st. 

recht breien – 1 omslag – 2 st. recht samenbreien*. 
Herhaal de steken tussen de * gedurende de hele naald. 
Naald 4: 

Alle steken averecht breien. 
 

  



Gebruikte steken: 

Gerstekorrel:  
1st. recht – 1 st. averecht en de volgende naald 1 st. averecht – 1 st. recht. 

Tricotsteek: 1 nld. recht – 1 nld. averecht. 
 
Materialen: 

1 bolletje van 50 gram katoen in (room)wit. 
2 bollen van 50 gram katoen blauw. 

1 knoopje 
2 nld. 2 ½  
 

 
Zet met (room)wit 100 steken op en brei 3 cm. gerstekorrel. 

Hierna verder met blauw. 
Brei 4 nld. tricotsteek (dus 1 nld. recht – 1 nld. averecht en dat 2x). 
*Nu patroon A breien. 

Brei 4 nld. tricotsteek. 
Brei dan patroon B. 

Daarna weer 4 nld. tricotsteek*. 
Herhaal alles tussen de * totdat je 6 patroontjes hebt (3xA en 3xB). 

Na het 6e patroontje de eerste 50 steken recht breien en de volgende 50 steken 
op een hulpnaald zetten. Dat wordt het achterpand. Daar gaan we later mee 
verder. 

 
Voorpand: 

Kant in de volgende 2 naalden aan het begin van de naald de eerste 3 steken af. 
Je hebt nu nog 44 steken op de naald staan. 
In de volgende naald eerst 5 steken breien en vervolgens de steken 2 aan 2 

samenbreien totdat er nog 5 steken op de naald staan. Die laatste 5 steken weer 
gewoon breien. 

Je hebt nu 27 steken over. 
Brei 1x patroon A dan 4 nld. tricotsteek en vervolgens patroon B. 
Brei dan weer 1 naald recht en daarna 3 cm. gerstekorrel. 

Kant nu de middelste 11 steken af en brei beide delen apart verder. 
Kant nog 2x 1 steek af aan de halszijde en kant vervolgens alle steken soepel af. 

Brei het andere deel in spiegelbeeld. 
 
Achterpand: 

Zet nu de 50 steken van de hulpnaald op de breinaald en brei 1 nld. rechts. 
In de volgende 2 naalden aan het begin van de naald 3 steken afkanten. 

Brei nu 5 steken gewoon, vervolgens de steken 2 aan 2 samenbreien tot er nog 
5 steken op de naald staan. Die laatste 5 steken weer gewoon breien. 
Splits nu het werk in 2 gelijke delen. 

Brei patroon A. 
Daarna 4 nld. tricotsteek. 

Brei patroon B. 
Brei verder in gerstekorrel totdat je achterpand even lang is als het voorpand en 
kant dan alle steken soepel af. 

Doe hetzelfde met het andere deel van het achterpand. 
 

  



Kraagje: 

Brei onderstaand patroontje 2x. 
Zet 20 steken op en brei 1 nld. recht. 

In de volgende nld. 3 st. gerstekorrel (randsteken) daarna recht breien totdat er 
3 steken op nld. staan. Brei die weer in gerstekorrel (randsteken). 
In de naald hierna 1 steek meerderen in elke steek tussen de kantsteken. 

Brei hierna 3 nld. tricotsteek tussen de randsteken. 
In de volgende 4 nld. brei je patroon A tussen de kantsteken. 

Tenslotte 2 nld. in gerstekorrel breien en daarna alle steken soepel afkanten. 
 
Mouwtjes: 

Zet met (room)wit 26 steken op en brei 1 nld. recht. 
Brei 5 nld. gerstekorrel. 

Dan verder met blauw. 
Brei 2 nld. tricotsteek. 
 

In de volgende 4 nld. patroon A maar dan als volgt aangepast: 
nld. 1: 2 st. recht – 1 omslag – 3 st. recht samenbreien – 1 omslag – 5 st. recht 

enz. 
nld. 2: hele nld. averecht breien. 

nld. 3: 3 st. recht – 1 omslag – 2 st. recht samenbreien – 6 st. recht enz. 
nld 4: hele nld. averecht breien. 
Brei 2 nld. tricotsteek. 

 
Dan patroon B als volgt aangepast: 

nld. 1: 5 st. recht – 1 omslag – 3 st. recht samenbreien – 1 omslag – 5 st. recht 
enz. 
nld. 2: hele nld. averecht breien. 

nld. 3: 6 st. recht – 1 omslag – 2 st. recht samenbreien – 6 steken recht enz. 
nld. 4: hele nld. averecht breien. 

Brei verder in tricotsteek. 
 
Kant in het begin van de volgende 2 nld. de eerste 3 steken af. 

Vervolgens in elke 2 nld. de eerste en laatste 2 steken samenbreien totdat er 
nog 10 steken  

op de naald staan. 
De 10 steken 2 aan 2 samenbreien en de laatste 5 steken soepel afkanten. 
 

Afwerking: 
Nu is alles gebreid en gaan we aan de afwerking beginnen. 

Eerst alle draadje van het jurkje, de mouwen en het kraagje netjes afwerken. 
Dan de zijnaad van het jurkje dicht naaien evenals de schouders. 
Naai de zijnaad van de mouwtjes dicht en zet deze vervolgens in het jurkje. 

Pas daarna gaan we de kraag aanbrengen. 
Begin in het midden van de voorkant en eindig bij de split aan de achterkant.  

Doe dit met beide delen. 
Haak vervolgens met (room)wit een randje stokjes om het kraagje. 
Zet aan de achterkant een knoopje en maak een lusje aan de andere kant om 

het knoopje dicht te kunnen doen. 
En zo is het jurkje af. 

 
Veel plezier ermee! 


