
In het linker- en rechtervoorpand zijn een paar foutjes geslopen, die in rood zijn 
weergegeven. 
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In het linker- en rechtervoorpand zijn een paar foutjes geslopen, die in rood zijn 
weergegeven. 
Mouwen en panden: 
Voor de mouw 40 (42, 44) steken opzetten. Brei 5 toeren ribbelsteek. Ga verder in 
tricotsteek. Meerder in elke 
4e toer aan elke kant 1 steek tot 62 (68, 74) steken. Brei tot een hoogte van 12 (16, 
20) cm. Zet voor het 
voorpand 36 (42, 48) steken erbij op. Brei de steken van het voorpand, dan de 
steken van de mouw en zet 
weer 36 (42, 48) steken erbij op voor het achterpand. Totaal 134 (152, 170) steken. 
Brei de eerste en laatste 5 
steken in elke toer in ribbelsteek voor de taillebies. Brei tot een totale hoogte van 
22,5 (27, 31,5) cm en laat 
dan de steken van het achterpand rusten. 
Linker voorpand: 
Nu wordt er voor het voorpand gesplitst en de hals gebreid. Brei de eerste 67 (76, 87 
85) steken op een 
hulpnaald. Dit wordt het achterpand. Kant voor de hals 12 x iedere 2e toer 1 steek af 
tot er 55 (64, 75 73) steken 
over zijn. Brei tot het voorpand 16 (17, 18) cm. hoog is. Brei middenvoor voor de 
sluitbies nog 2 cm ribbelsteek. 
Kant de steken losjes af. 
Rechter voorpand: 
Zet 55 (64, 75 73) steken op voor het tweede voorpand. Brei 2 cm ribbelsteek voor 
de bies en brei daarin 5 
knoopsgaatjes op regelmatige afstand van elkaar. Hiervoor 2 steken afkanten en de 
volgende toer er weer 2 
steken bij op zetten. Brei het rechter voorpand als het linkerpand en meerder voor de 
hals 12 x iedere 2e toer 1 
steek. Zet bij een totaal van 67 (76, 87 85) de steken tijdelijk op een hulpnaald. 
Achterpand: 
Zet de steken van het achterpand weer op de naald en brei tot het achterpand 24,5 
(26, 27,5) cm. hoog is. 
Achterpand en rechter voorpand: 
Neem het rechter voorpand weer op de naald erbij en brei tot het achterpand 35 (37, 
39) cm hoog is. Kant aan 
weerskanten 36 (42, 48) steken af. 
Tweede mouw: 
Brei de mouw contra aan de eerste mouw. Minder dus in iedere 4e toer aan 
weerszijden 1 steek tot 40 (42,44) 
steken en eindig met 5 toeren ribbelsteek bij een mouwlengte van 12 (16, 20) cm. 
Kraag en afwerking: 
Neem langs de halskant circa 64 (68, 72) steken op en brei 2 cm ribbelsteek. Sluit de 
mouw- en zijnaden en zet 
de knoopjes aan. 



Zakjes: 
NB. Om het streepjespatroon te behouden,voor de zakjes steeds het garen na 
enkele toeren afknippen en met 
een volgende kleur verder gaan. Zet 14 (16, 18) steken op en brei 5 toeren in 
ribbelsteek. Ga verder in 
tricotsteek tot het zakje 8 (7, 6) cm hoog is.Kant af. Naai de zakjes op de 
voorpanden. 
Haarband: Meet voor de haarband het hoofd op en reken het aantal steken uit. Hier 
is 40 cm genomen. De 
berekening is: 40 cm x 2.8 st = 112 steken. Zet 112 steken op en brei 3 cm in 
ribbelsteek. Kant de steken losjes 
af. Sluit de haarband tot een ring. 
Bloemetjes: zet 5 lossen op en voeg deze samen met 1 halvevaste tot een ring. * 
Haak in de ring 4 lossen, 3 
driedubbelstokjes, 4 lossen, 1 vaste, herhaal van * 4 keer ( 5 bloemblaadjes) en 
hecht af. Naai naar eigen 
inzicht de bloemetjes op het vestje, haarband en sokjes. 
Sokjes: 
Ga voor een basispatroontje en matenoverzicht voor sokjes naar de pagina 
Kadootjes van www.wolhalla.nl 


