
KNIPKIDS • 1 2023

BREIEN

Dit gebreide jasje/vestje zit niet alleen 
lekker warm, het staat ook leuk eigenwijs. 

Voer het uit in framboosroze of ga voor 
een uniseks versie, zoals in een donkere 

blauw- of warme bruintint.
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BREIEN 

BABYJASJE 
ACHTERPAND
Opzetten: 61 (67) st met 4mm 

nls.

Brei 7 tr ribbels.

Ga als volgt verder met het 

patroon:

tr 1 1afh, recht tot eind.

tr 2  1afh, averecht tot eind.

tr 3 *1r, da; herh vanaf * tot 

laatste st, 1r. 

tr 4  1afh, averecht tot eind.

De laatste 4 toeren worden 

herhaald. 

Brei verder in patr tot je werk 

18 (20) cm hoog is; eindig met 

een tr averecht.

ARMSGATEN
Kant aan het begin van de volg 

2 tr 5 st af. [51 (57) st]

Brei zonder meerd of mind 

verder in patroon tot het 

armsgat 10 (12) cm hoog is.

SCHOUDERS
Kant 6 (8) st af aan beg van volg 

2 tr. 

Kant 7 ( 8 ) st af aan beg van 

volg 2 tr. 

Zet rest 25 (25) st op een 

hulpnld.

MOUWEN (MAAK ER 2)
Opzetten: 34 (36) st met 4mm 

nld.

Brei 8 (10) cm ribbels.

Brei in patroon zoals voor het 

achterpand, en brei de nieuwe 

st mee in het patr.

Meerder nu aan het begin en 

het eind van de volgende en 

elke volgende 4e (6e) tr tot je 

48 (52) st hebt. 

Brei verder in patr tot je werk 

19 (24) cm hoog is; eindig met 

een tr aan de VK.

Losjes afkanten.

LINKER VOORPAND
Opzetten: 43 (47) st met 4mm 

nld.

Brei 7 toeren ribbels.

tr 1 recht.

tr 2  4r, averecht tot eind.

tr 3 *1r, da; herh vanaf * tot 

laatste 5 st, 5r. 

tr 4  4r, averecht tot eind.

Brei in patroon met 

ribbelboorden tot je werk even 

langs is als het achterpand 

toen je met de armsgaten 

begon; eindig met dezelfde tr 

als bij het achterpand.

ARMSGAT
Afkanten: 5 st aan beg van volg 

toer. [38 (42) st] 

Ga verder in patroon tot je 

werk in totaal 24 (27) cm lang 

is; eindig met een tr aan de GK.

HALS
Volg tr (GK) Brei 16 (18) st in 

patr en zet deze st dan op een 

hulpnld, brei verder tot het tot 

eind.

Minder nu in elke toer 1 st aan 

de kant van de hals tot je nog 

14 (16) st hebt.

Zorg dat je het patr goed blijft 

volgen en ga verder tot je werk 

even lang is als het rugpand 

toen je aan de schouder 

begon; eindig aan de kant van 

het armsgat.

SCHOUDER
Afkanten: 6 (8) st, patroon tot 

eind. 

Volg tr Brei in patroon.

Kant de rest st af. 

KNOPEN
Markeer als volgt de plaatsen 

waar de knopen moeten 

komen op het linker voorpand 

- 3 keer 2 knopen:

De eerste twee op 1,5 (1,5) cm 

vanaf de hals. De volgende 

twee op 5 (6) cm onder de 

eerste twee. De laatste twee 

op 5 (6) cm onder de vorige 

twee.

RECHTER VOORPAND
Opzetten: 43 (47) st met 4mm 

nld.

Brei 7 toeren ribbels.

tr 1 recht.

tr 2 averecht tot de laatste 4 st, 

4r.

tr 3 4r, *1r, da; herh vanaf * tot 

eind.

tr 4 averecht tot de laatste 4 st, 

4r.

Werk verder in patroon met 

ribbelrand tot je werk even hoog 

is als het achterpand toen je met 

de armsgaten begon; eindig 

met een tr aan de GK. Denk 

TEGELIJKERTIJD aan het maken 

van de knoops-gaten ter hoogte 

van de gemarkeerde plaatsen 

op het linker voorpand:

Knoopsgatentr (GK) brei in 

patroon over 6 st, dubb omsl, 2 

rsbr, dan brei je het patroon 

over 13 (15) st, dubb omsl, 2 

rsbr, patroon tot eind.

ARMSGAT
Afkanten: 5 st aan beg van volg 

toer. [38 (42) st] 

Ga verder in patroon tot je werk 

in totaal 24 (27) cm lang is; 

eindig met een tr aan de GK.

HALS
Volg tr (VK) Brei in patroon tot 

de laatste 16 (18) st; zet deze st 

op een hulpnld en brei verder 

over de resterende st.

Minder nu in elke toer 1 st aan 

de kant van de hals tot je nog 

14 (16) st hebt.

Brei in patroon verder tot je 

werk even hoog is als het 

rugpand toen je met de 

schouder begon; eindig aan de 

kant van het armsgat.

SCHOUDER
Afkanten: 6 (8) st, patroon tot 

eind. 

Volg tr Brei in patroon.

Kant de rest st af.

KRAAG
Naai de schoudernaden netjes 

dicht.

Zet aan de GK met 3,5mm nld 

de 16 (18) st van het rechter 

voorpand op de nld; neem nu 

recht breiend 13 (15) st op 

langs de rechterkant van de 

hals, brei recht over 25 (25) st 

van de hals van het achterpand, 

neem vervolgens weer recht 

breiend 13 (15) st op langs de 

linkerkant van de hals en brei 

tenslotte de 16 (18) st van de 

hulpnld recht. [83 (91) st]

Volg tr recht.

Volg tr Kant 16 (18) st af, brei 

recht over de laatste 16 (18) st, 

en dan deze st afkanten.

Ga nu verder breien over de 

resterende 51 (55) st.

Brei 2 toeren ribbels.

KRAAGJE
Volg tr recht tot de laatste 14 st, 

keren

Volg tr 1afh, recht tot de laatste 

14 st, keren

Volg tr 1afh, recht tot de laatste 

12 st, keren

Volg tr 1afh, recht tot de laatste 

12 st, keren

Volg tr 1afh, recht tot de laatste 

10 st, keren

Volg tr 1afh, recht tot de laatste 

10 st, keren

Volg tr 1afh, recht tot de laatste 

8 st, keren

Volg tr 1afh, recht tot de laatste 

8 st, keren

Volg tr recht.

Brei nu 4 tr ribbels over alle st. 

Ga verder met 4mm nld en brei 

nog 14 (16) tr ribbels. 

Tamelijk losjes afkanten.  

AFWERKING
Hecht alle draadjes overal af. 

Zoek het midden van de mouw 

op en vouw hem in de lengte 

dubbel, met de GK tegen 

elkaar. Speld de mouw in het 

armsgat, en zorg dat het 

midden van de mouw op de 

schoudernaad valt. Zet de 

mouw netjes in. Herhaal dit met 

de andere mouw. Sluit de zij- 

en mouwnaden met de GK 

tegen elkaar. Naai de knopen 

aan zodat ze precies onder de 

knoopsgaten vallen. Sla de 

manchetten om. 

MEER BREIEN?
Dit patroon komt uit 
Simply Breien; het 
grootste én leukste 
breitijdschrift van Neder-
land, met breipatronen 
voor het hele gezin voor 
mode, accessoires en 
decoraties. Elk nummer 
bevat ook snelle en 
makkelijke items. Simply 
Breien verschijnt 6x per 
jaar. Bestel een editie naar 
keuze op tijdschriftnu.nl/
simplybreien  
en betaal binnen Neder-
land geen verzendkosten!

                                                                                              

BREIEN
SimplySimply

  MODE  ACCESSOIRES  DECORATIE  

vTienertrends v Top in Nordic stijl v 
v Chic Bordeaurood vestv

Gemaakt 
met liefde: 
tops met 
hartdecoratie  
& kabeltrui 
voor hem

Breien in maat 
38-52 & XS-2XL

voor knusse dagen

GEOMETRISCHE  
deken

WARME BREIMODE

& ideeën
ontwerpen 

v
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FAVORIETEN
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Valentijns 
v

MAKKELIJKE FAIR ISLE 
Kleurrijke kruikenzak  

& muts

KLEURCODES We hebben de instructies voor de verschillende maten in een 
kleurcode weergegeven zodat je het patroon vaker kunt gebruiken. Volg 
gewoon de maat in onze kleurcode!

MAAT 0-6mnd 6-12mnd

PAST BIJ BORSTOMTREK cm 43 46

WERKELIJKE  

BORSTOMVANG
cm 56 61

LENGTE cm 28 32

MOUWLENGTE cm 15 19

GAREN
West Yorkshire Spinners Bo Peep Luxury Baby 

DK (50g/112m)

Cheeky Chops (210) 5 6

JE HEBT NODIG
•  West Yorkshire Spinners  

Bo Peep Luxury Baby DK  
(52% wol, 48% nylon, 
50g/112meter) 
Zie de maattabel voor de 
hoeveelheid garen en de 
afmetingen

•  twee breinaalden van 4mm
•  twee breinaalden van 3,5mm

•  6 knopen
STEKENPROEF
22 st en 38 toeren in patr moet 
10x10cm zijn bij gebruik van 
4mm naalden

AFKORTINGEN
da (dubbel averecht) steek de 
rechter naald 1 tr lager in de 
steek onder de volgende steek 

en brei deze averecht.

AFKORTINGEN
afh afhalen
beg begin
da  dubbel averecht)  steek de 

rechter naald 1 tr lager in de 
steek onder de volgende 
steek en brei deze averecht.

dubb omsl dubbel omslaan?

GK goede kant
hulpnld hulpnaald
patr patroon
r recht
2 rsbr de volgende 2 steken 
recht samenbreien
st steek
VK verkeerde kant

28 (31) cm
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