
 

 

Brei(st)ers met een beetje ervaring 

• 1ste rij: afwisselend 1 rechte en 1 averechte 

steek breien. 

• 2de rij en alle volgende rijen: de steken breien 

zoals ze zich voordoen (recht boven recht en 

averecht boven averecht). 

 

S (M – L – XL) 

o 13 (13-14-14) bollen Merino 
Extrafine 85 bruin 214  

o 5 knopen 30 mm 
o Breinaalden 5 mm van Prym  
o Breinaalden 6 mm van Prym  
o Wolnaald Van Prym  
o Stalen stekenhouder van Prym

  
Merino 85 50 g/85 m 

10 x 10 cm = 16 steken x 20 rijen in 
tricotsteek met breinaald 6 mm 



 

 

 

• Zet 80 (83-86-90) steken op met Merino 85 bruin en breinaalden 5 mm.  

• Brei 10 rijen in boordsteek 1/1. 

• Wissel naar breinaalden 6 mm en brei verder in boordsteek 1/1. 

• Kant op een totale hoogte van 36 (37-38-39) cm voor de armsgaten aan weerskanten, elke 2e rij, 3 

x 2 steken af.  

• Kant op een totale hoogte van 57 (59-61-63) cm voor de schouders aan weerskanten, elke 2e rij, 2 

x 8 (9-9-10) steken af. 

• Kant de resterende steken losjes af. 

 

• Begin met het rechtervoorpand. 

• Zet 48 (49-51-53) steken op met Merino 85 bruin en breinaalden 5 mm. Brei 7 steken boordsteek 

1/1, start met een averechte steek, brei nu 1 averechte en brei de overige steken in boordsteek 

1/1, start opnieuw met een averechte steek. De boord wordt zo gescheiden van het voorpand 

door 3 averechte steken. Brei de volgende 9 rijen de steken zoals ze zich voordoen (recht boven 

recht en averecht boven averecht).  

• Wissel vanaf rij 11 naar breinaalden 6 mm en blijf de steken breien zoals ze zich voordoen. 

• Kant op een totale hoogte van 36 (37-38-39) cm voor de armsgaten aan linkerkant, elke 2e rij, 3 x 

2 steken af.  

• Begin tegelijkertijd aan de rechterkant aan de sjaalkraag. Doe dit door te meerderen op 1 steek 

van het begin van de rij en minderen op 1 steek voorbij de boord. Meerder 24 (25-26-27) x 1 

steek, op 1 steek van het begin van elke 2e rij voor de sjaalkraag. 

• Minder 16 (17-18-19) x 1 steek, elke 3e rij, op 1 steek voorbij de boord. Dit doe je als volgt: 

o Voorkant: brei de halsboord, 3 averechte, 1 rechte, haal 1 averechte steek af, brei 1 

rechte, haal de afgehaalde steek over de laatst gebreide steek. 

o Achterkant: brei tot 3 steken voor de 3 rechte steken. Brei 2 steken samen, 1 averechte, 3 

rechte en eindig met de halsboord. 

• Kant vanaf 57 (59-61-63) cm voor de schouder, elke 2e rij, 2 x 8 (9-9-10) steken af. 

• Brei nog 18 (18-20-20) rijen met de steken van de sjaalkraag. Meerder 6 (6-7-7) x 1 steek, op 1 

steek van het begin van elke 2e rij. Brei dan nog 6 rijen. 

• Kant de steken in 1x losjes af, begin daarbij aan de kant van de schoudernaden. 

• Het linkervoorpand wordt in spiegelbeeld gemaakt. In de boord komen 5 knoopsgaten. 

• Kant hiervoor in rijen 4, 22, 40, 58 en 76 de middelste 3 steken van de boord af. Zet in de 

daaropvolgende rij 3 steken op ter vervanging van de 3 afgekante steken. 

 

• Zet 36 (38-40-42) steken op met Merino 85 bruin en breinaalden 5 mm.  

• Brei 10 rijen in boordsteek 1/1. 

• Wissel naar breinaalden 6 mm en brei verder in boordsteek 1/1. 

• Meerder vanaf de 13e rij aan weerskanten, elke 4e rij 14 (15-16-17) x 1 steek. Meerder door een 

extra steek te maken tussen 2 bestaande steken. Dat doe je als volgt: tussen 2 steken ligt een 

dwarsliggende draad. Neem deze draad op met behulp van de rechternaald en zet de lus op de 

linkernaald. Brei de net gevormde lus met de rechternaald zodat het een steek wordt.  



 

 

• Kant vanaf een totale hoogte van 37 (38-39-40) cm voor de armsgaten aan weerskanten, elke 2e 

rij, 3 x 2 steken af. 

• Minder daarna aan weerskanten, elke 4e rij, 6 x 1 steek. 

• Kant vervolgens aan weerskanten elke 2e rij 3 x 2 steken af. 

• Kant aan weerskanten elke 2e rij 2 x 3 (2 x 4, 2 x 5, 2 x 6) steken af. 

• Kant de overgebleven steken losjes af. 

 

• Zet 21 steken op met Merino 85 bruin en breinaalden 6 mm.  

• Brei 24 rijen in boordsteek 1/1. Kant alle steken losjes af. 

 

• Speld de verschillende delen op een zachte ondergrond (bv. een kinderspeelmat of yogamatje). 

Besproei de opgespannen delen licht met een plantenspuit. Laat dit zo minstens 24 uur drogen. 

• Maas de naad van de sjaalkraag aan elkaar. Leg de 2 delen met de goede kant naar onder zodat de 

naad straks aan de binnenkant van de sjaalkraag komt te zitten. Gebruik voor het mazen ofwel 

een draad die aan een van de delen hangt ofwel een nieuwe draad. 

• Maas de schoudernaden aan elkaar. Maas de sjaal aan het rugpand.  

• Maas de mouwen in. Leg het midden van de mouw tegen de schoudernaad. Maas eerst de 

voorkant van de mouw van boven naar beneden, daarna de achterkant van boven naar beneden. 

Maas dan de mouw dicht. 

• Maas de zijnaden van de trui dicht en maas de zakjes aan de binnenkant van het voorpand. 

• Naai de knopen vast. 

• Naai de zakken aan, zorg ervoor dat de boordsteek mooi uitkomt.  

• Stop ten slotte alle draadjes in. 



 

 

 


