
Geel broekje, truitje en mutsje 
Dit gaan we maken 

 

Benodigdheden: 
1 bol Royaal van Zeeman 
2 breinaalden nr. 3½ 
2 breinaalden nr. 4 
1 haaknaald nr. 3 
 
Broekje: 
Zet 30 steken op naalden 3½ en brei 2 naalden boordsteek 1/1. 
Hierna een gaatjesnaald breien. 
Brei de volgende naald averechts. 
Ga verder met naalden nr. 4 en brei in tricotsteek tot een hoogte van 10 cm. 
Kant de 2 middelste steken af en brei beide delen afzonderlijk verder. 
Minder aan de kant van de afgekante steken nog 2 x 1 steek. 
Brei vervolgens beide delen tot een hoogte van 18 cm. 
Daarna 4 naalden boordsteek 1/1. 
Kant alle steken soepel af. 
Brei het bovenstaande nog een keer en sluit de zijnaden en de binnennaden van de 
broekspijpen. 
Haak een koordje om door de gaatjes te rijgen. Maak het lang genoeg om aan de 
voorkant te strikken. 

  

Het truitje: 
Achterpand: 
Zet 32 steken op met naalden 3½ en brei 4 naalden in boordsteek 1/1. 
Daarna verder breien in tricotsteek met naalden 4 tot een hoogte van 15 cm. 
Dan nog 4 naalden boordsteek 1/1. 
Kant alle steken soepel af. 



Voorpand: 
Zet 32 steken op en brei met naalden 3½ en brei 4 naalden boordsteek 1/1. 
Ga verder met naalden 4 en brei in tricotsteek tot een hoogte van 10 cm hoogte. 
Kant de middelste 4 steken af en splits zo het werk in 2 delen. 
In de volgende naald aan de halskant bij beide delen 6 steken erbij zetten. 
Deze 6 steken steeds in boordsteek 1/1 breien. 
Aan 1 kant 1 of 2 knoopsgaten breien. 
Brei verder tot een hoogte van 12 cm. 
Nu aan de halskant 1 x 1 en 2 x 2 steken minderen. 
Als je op 15 cm. hoogte bent dan nog 4 naalden in boordsteek 1/1/ breien. 
Daarna alle steken soepel afkanten. 
Mouwen: 
Zet 18 steken op met naalden nr. 3 en brei 4 naalden in boordsteek 1/1. 
Ga verder met naalden nr. 4 en brei verder in tricotstreek tot een totale hoogte van 6 cm. 
Kant alle steken soepel af. 
Afwerking: 
Sluit de schoudernaden. 
Zet de mouwen eraan. 
Sluit vervolgens de zijnaden van truitje en mouwen. 
Zet 1 of 2 knoopjes aan aan het truitje is klaar. 
 
Mutsje: 
Zet voor het oorklepje 3 steken op met naalden 4. 
Brei in tricotsteek en meerder aan weerskanten 3 x 1 steek. 
Zet de steken daarna even op een hulpnaald en brei nog een oorklepje. 
Zet nu 7 steken op, dan de 9 steken van het oorklepje, 25 nieuwe steken, het 2e 
oorklepje en nog 7 steken. 
Brei alles aan elkaar vast met tricotsteek. 
Als je een hoogte van 10 cm. hebt bereikt (oorklepjes niet meetellen!) in elke naald 
averechts 2 steken samen breien totdat alle steken op zijn. 
Sluit de achternaad en haak aan beide oorklepjes een koordje. 
 


