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Nr. 104.679 – Babytrui, muts en sokken
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Materiaal:

Patroon:

Maat:
ca. 100 (150 g) wit
ca. 50 g lichtblauw
ca. 50 g mint
4 knopen ca. 15 mm
Rondbreinaald 3,0 - 4,0
naalden: 3,0 - 4,0 en 3,5 - 4,5

gestreepte trui: maat 62/68 (74/80)
muts: hoofdomtrek: 38 - 41 cm (42 - 45 cm)
voetlengte: 9,5 (11,5) cm

Baby
gestreepte trui, mutsje

& sokken

In dit voorbeeld werd met de wol Baby Uni gewerkt.

Boordpatroon:
in t: heenrij: 1 steek av, 1 steek r afwisselend breien, in de terugrij  de steken breien 
zoals ze verschijnen in toeren: 1 steek r, 1 steek av afwisselend breien.
Ribbelpatroon:
in t: heenrij en terugrij: r steken breien.
Tricotsteek:
in t: heenrij: r steken breien, terugrij: av steken breien.
in toeren: alleen r steken breien
Kantsteken:
Aan het begin van de rij naar r. breien afk., aan het einde van de rij r. breien
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Streepvolgorde:

Proefl apje:

Trui met strepen:

Mutsje:

* 2 t wit, 2 t lichtblauw, 2 t wit, 2 t mint, vanaf * steeds herh. 

(rechte tricotsteek, naalden 3,5 - 4,5)
24 st x 34 t = 10 cm x 10 cm

Rugpand:
Met de rondbreinld, 3,0 – 4,0, 66 (76) st plus 2 st in wit opzetten en 5 st in tricotst. 
beginnen met een terugrij.
Ga verder met boordpatroon in munt 8 t breien daarna met naald 3,5 – 4,5 in rechte 
tricotsteek in de streepreeks werken.
Bij 12 (14) cm (= 40 (48) t) hoogte vanaf het begin van de strook aan beide zijden 
met het armsgatbegin een markering aanbrengen.
Bij 10 (12) cm (= 34 (40) t) hoogte vanaf het begin van het armsgat voor de hals uit-
snede de middelste 22 (28) st minderen en aan beide zijden afzonderlijk eindigen.
Voor de binnenste ronding in de volgende 2 t nog 1 x 6 st afkanten en voor de onderslag 
over de resterende 17 (19) st in lichtblauw met naald 3,0 - 4,0 nog 2 cm (= 8 t) in boordpa-
troon breien en daarna de st recht afkanten. Beëindig ook de tweede zijde op deze wijze.

De muts wordt in ronden gebreid.
Zet 80 (90) st op met naalden nr. 3,0 – 4,0, verdeeld over 4 naalden en brei 6,5 cm (= 
24 t) in boordpatroon: * 2 t mint, 2 t wit , 2 t lichtblauw, 2 t wit, vanaf * nog 2 x herh.
Nu het mutsje rechte tricotsteek met naalden 3,5 - 4,5 in wit eindigen, hierbij in de 
1e t gelijkmatig verdeeld 10 st meerderen (= 90 (100) st).
Bij een totale hoogte van 15 (17) cm (= 52 (59) t) als volgt minderen: Steken marke-
ren en deze st met de voorgaande st r Samenbreien (= 80 (90) st).
Deze minderingen in elke 2e ronde herh. totdat er nog 10 st over zijn. Met de werk-
draad deze 10 st samentrekken.
Tip: Hierbij de werkdraad meerdere keren door de st trekken, zodat er geen gat 
ontstaat.
De boord tot de helft omslaan.

Armen:
Met de rondbreinaald, 3.0 - 4.0, 36 (42) st plus 2 randsteken in wit opzetten en 5 t in 
tricotst. Beginnen met een terugrij.
Ga verder in boordpatroon in munt 6 t breien.
Brei daarna met naald 3.5 – 4.5 rechte tricotsteek in de streepreeks verder. Hierbij 
in de 5e (3e) t voor de schuinten voor de armen aan beide zijden 1 st meerderen en 
daarna 9 (11) x in elke 4e t 1 st meerderen (= 58 (68) st).
Bij 13,5 (15,5) cm (= 46 (54) t) vanaf het begin van de streep de st recht afkanten.

Afwerking:
Bij de hals uitsnede bij de rugzijde en de zijranden van de onderslag met naald 3,0 
– 4,0 in lichtblauw 45 (51) st. opnemen en 6 t in boordpatroon breien, daarna de st 
recht afk.
De opening bij de voorste hals uitsnede ook zo werken, echter 49 (55) st opzetten 
en in de 4e t over de 3e + 4e st na c.q. voor de randsteek 1 knoopsgat inwerken.
Naai de mouwen op en plaats de overgang over de onderslag. Sluit de mouw- en 
zijnaden.
Naai de knopen op volgens de knoopsgaten.

Voorpand:
Als de achterkant breien, maar voor de voorhalslijn al bij 8 (10) cm (= 28 (34) t) 
hoogte vanaf het begin van het armsgat de middelste 16 (22) st afkanten en beide 
zijden afzonderlijk eindigen.
Voor de binnenste ronding in elke 2e t nog 1 x 4 st, 2 x 2 st en 1 x 1 st afk. en voor 
overgang over de resterende 17 (19) st in lichtblauw met naald 3,0 - 4,0 in boordpa-
troon breien, hierbij in de 3e t voor het knoopsgat de 7e + 8e (8e + 9e) st afk. en in 
de volgende t weer meerderen.
Bij 2 cm (= 8 t) hoogte, de st recht afk. De 2e zijde in spiegelbeeld eindigen.

(afwijkende gegevens voor de grotere maten staan tussen haakjes)
Instructies:
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Sokjes:

Schets:

De sokken worden in ronden gebreid met naalden 3,0 - 4,0.
Zet 30 (34) st op in mint, op 4 naalden verdelen (1e en 4e naald 7 (8) st, 2e en 3e 
naald 8 (9) st) en 6,5 cm (= 24 t) in boordpatroon als volgt breien: * 2 t mint, 2 t wit, 
2 t lichtblauw, 2 t wit, vanaf * nog 2 x herh.
Nu de sokken in rechte tricotsteek in wit eindigen.

Eerst nog 4 (6) t breien en daarna de hiel als volgt breien: 1e, 2e en 3e naald recht 
breien.
Brei vervolgens op de st van de 4e en 1e nld (= 14 (16) st) de hiel in t tricotsteek. 
Hierbij de 2 st na en voor de randsteek gerstekorrel breien.
Na 12 (14) t de hielkap goed door de steken als volgt te delen: 4 (5) buiten M en 6 
middelste st

Voor de hielkap eerst de 4 (5) st van de rechter buitenste st en de 6 middelste st 
tot de laatste st recht breien, de laatste st van de middelste st met de 1e st van de 
linker buitenste st gekruist samenbreien. *
Keer het werk, de 1e st links minderen, draad van de naald, nog 4 st van de middels-
te 6 st av breien, de laatste st met de volgende st van de buitenste st links samen-
breien het werk keren.
1e st r minderen, nog 4 st van de middelste 6 st r breien, de laatste st met de vol-
gende st van de buitenste st r gekruist samenbreien, vanaf * herh. tot alle buitenste 
st geminderd zijn (= 6 st).

Verder in t werken. Het begin van de ronde is het midden van de 6 st In de 1e t uit 
de zijkant van de hiel steeds 7 (8) st opnemen. Op de 1e en 4e nld bevinden zich nu 
10 (11) st en op de 2e en 3e naald 8 (9) st
In de volgende rd voor de booghelft, de tweede en derde laatste st van de 1e naald 
samenbreien en de 2e en 3e st van de 4e naald zijn overgetrokken samenbreien (= 1 
st r minderen, 1 st r breien, afgehaalde steek erover trekken.
Deze minderingen in elke 2e ronde herh. tot op de 1e en 4e naald weer 7 (8) st zijn.
In de 23e (28e) rd. vanaf de hiel naar de punt in de 1e en 3e naald de tweede en
derde st r samenbreien en bij de 2e en 4e naald de 2e en 3e steek r overgetrokken 
samenbreien.
Deze minderingen nog 2 (3) x in elke 2e ronde en daarna in elke ronde herh. tot op 
elke naald nog 2 st zijn.
De overige 8 st met de werkdraad samentrekken.
Het tweede sokje op dezelfde manier breien.

Afkortingen:
heenr. = heenrij(en) • terugr. = terugrij(en) • r = recht • av = averecht • st = steek/ste-
ken • t = rij(en) • rd. = ronde(en) • ks. = kantsteek(steken) • afk. = afkanten • herh. = 

herhalen • kl. = kleur(en) • rest = resterende

1/2 Ärmel
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1/2 Vorder-
bzw.

Rückenteil


