Pakje voor Kleine Kees

Benodigdheden: 2 breipennen 0,8 mm, Venne-katoen 34/2 in rood, wit
en donkerblauw, en een draadje lichtblauw voor de zeiltjes.
Voorpand:
Opzetten 18 steken met rood.
Nld 1 averecht
Nld 2 1 r 1 av.
Nld 3 averecht
Nld 4 recht 9 steken wit, 9 steken rood. Bij de kleurwissel middenvoor, de draden aan
de achterkant van het werk om elkaar slaan om te voorkomen dat er een gaatje
ontstaat.
Nld 5 averecht 9 steken rood, 9 steken wit.
Deze 2 toeren nog 8x herhalen = 22 toeren
Nld 23 7 steken wit, 4 steken afkanten, 7 steken rood
Nld 24 5 steken rood, 2 steken samenbreien. Keren
Nld 25 6 steken averecht
Nld 27 6 steken recht
Nld 28 6 steken averecht
Nld 29 afkanten
Ga terug naar de overgebleven 7 steken wit en brei de schouder in spiegelbeeld.
Achterpand:
Nld. 1 t/m 3 hetzelfde als bij het voorpand. Vanaf nld 4 doorbreien in rood t/m nld 17.
Nld 18, 9 steken recht, 1 steek bijmaken. Keren
Nld 19, 1 steek recht, averecht tot het einde
Nld 20, averecht
Herhaal de laatste 2 nld t/m nlf 28
Nld 29 afkanten.
Zet 2 steken op de vrije naald en brei vervolgens de overgebleven 9 steken.
Nld 19, averecht tot de laatste 2 steken, 2 steken recht
Nld 20, recht
Herhaal de laatste 2 nld t/m nld 27
Nld 28, 6 averecht, omslag 1 recht (knoopsgaatje)
Nld 29 afkanten.
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Mouwtjes
Streeppatroon 2 nld blauw, 2 wit, 2 blauw, 2 wit, 2 rood, en de boord in wit.
Werk overbodige draadjes weg en sluit de schoudernaadjes.
Neem nu voor de mouw 24 steken op met donkerblauw, dit is nld 1
Nld 2 averecht; ga verder met wit
Nld 3, recht
Nld 4, averecht, brei aan het begin en aan het eind van de nld 2 steken samen;
Herhaal nld 3 en 4 in het strepenpatroon. Tot er 16 steken over zijn.
Nu met wit 3 nld in boordpatroon = 1 recht 1 averecht. Afkanten.
Brei het andere mouwtje evenzo.
Haak met wit of rood een randje halve vasten langs de hals. Zet een knoopje of
kraaltje aan.
Maas het zeilbootje op het witte deel van het voorpand voor je het truitje in verder
elkaar zet.

Maaspatroontje babytrui
 RK
Broekje
Het broekje wordt in een keer gebreid.
Opzetten met donkerblauw 34 steken
Nld 1 t/m 3 boordsteek
Nld 4 averecht
Brei verder in streeppatroon en splits na het derde witte streepje het werk voor de
pijpjes.
Brei het streeppatroon verder over 17 steken. Na het derde witte streepje van de pijp
3 nld boordsteek en afkanten.
Ga terug naar de overgebleven 17 steken en brei eenzelfde pijpje.
Sluit de pijpjes en daarna de midden-achternaad. Werk de draadjes weg.
Heel veel plezier met het breien van dit patroon. Succes Rudy

(Vennegaren is o.a. te koop bij de www.dewittestee.com)
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