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Deze kleertjes zijn geschikt voor bekende babypoppen van 43cm. Gebruikte wol: 150 gram Paarse 
mohair, nld. no. 3,5 voor jasje A, rokje B, baret F, sjaal G en tasje I; 50 gram lila mohair, nld. no. 3,5 voor 
truitje C en kniekousjes H; 40 gram roze mohair, nld. no 3,5 - 4,5 voor broek D en sjaal G; 20 gram witte 
mohair nld. no. 5 voor onderbroek E. Je kunt natuurlijk ook met restjes wol in verschillende kleuren en 
zelfs met wol van verschillende materialen werken, indien nodig kun je met dikkere of dunnere naalden 
werken zodat alles nog steeds mooi past. Let op! Ik brei zelf vast, daarom heb ik ook dikkere nld. 
gebruikt dan wordt aangegeven voor de wol.

  De gebruikte steken en technieken zijn: 
Boordsteek: 2r. 2 av.
Ribbelsteek: r. aan beide kanten van het werk.
Tricotsteek: r. aan goede kant en av. aan de verkeerde kant van het werk.
Steken minderen: aan het begin van de nld. 1 steek breien, 1 overhaling dan aan het eind de twee 
voorlaatste steken samenbreien, 1 steek breien.
Steken bijmaken: aan het begin van de nld. 1 steek breien, van de 2e steek 2 steken maken dan aan het 
eind van de nld. van de voorlaatste steek 2 steken maken, 1 steek breien.
Stekenverhouding: 10 cm gebreid in tricotsteek met nld. no. 4 is 22 steken en 32 nld. 10cm gebreid in 
tricotsteek dubbeldraads met nld. no. 6 is 16 steken en 22 nld.

Het is misschien leuk om te weten dat je de kleertjes gewoon mag verkopen mits ze van het begin tot het 
eind door één en dezelfde persoon gemaakt zijn. Van de patronen zijn alle rechten voorbehouden. Heel 
erg veel plezier bij het maken. 

Vriendelijke Groetjes,
Henriette

Let Op: Henriette werkt niet meer voor Wollyonline en we kunnen dan ook helaas geen 
vragen beantwoorden over dit gratis patroon.
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Jasje A 
Het jasje wordt gebreid met paarse mohair, dubbeldraads op nld. no. 6. Rugpand: Zet 30 steken op, brei 5 nld. 
boordsteek. Ga verder met tricotsteek tot 10cm lengte, de breedte is ongeveer 21cm. Kant voor het armsgat aan 
beide kanten 1x 3 steken af. Vervolg met raglan breien: *begin van de nld. 2 steken breien, 1 overhaling, 1 steek 
breien, eind van de nld. voorlaatste 3e en 4e steek samenbreien, 2 steken breien. Vanaf * elke 2e nld. herhalen tot er 
10 steken over zijn, dit is ongeveer 6cm breed, deze steken op een hulpnld. zetten. Rechtervoorpand: Zet 18 
steken op en brei 5 nld. boordsteek, ga verder met tricotsteek en brei de 1e 3 steken van elke nld. r. voor sluitbies, 
brei tot 10cm lengte. Kant 3 steken voor het armsgat aan linkerkant (= verkeerde kant van het werk) af. Vervolg met 
raglan zoals boven beschreven vanaf * tot er 8 steken over zijn, dit is ongeveer 5cm breed, en zet deze steken op 
een hulpnld. Linkervoorpand: in spiegelbeeld breien. Mouwen: Zet 16 steken op en brei  3 nld. boordsteek. Ga 
verder met tricotsteek en maak verdeeld in de eerste naald 4 steken bij. Maak 3x in de 4e nld. 2 steken bij, je hebt 
totaal nu 26 steken en de breedte is ongeveer 16cm. Bij  een totale lengte van 9cm voor armsgat aan beide zijden 
1x 3steken afkanten. Brei met de 20 steken verder in raglan zoals boven beschreven vanaf * tot er 6 steken over 
zijn en zet deze op een hulpnld. Brei de 2e mouw hetzelfde. Hals: Neem voor de hals 8 steken op van het 
linkervoorpand, 6 steken van de mouw, 10 steken van het achterpand, 6 steken van de mouw, 8 steken van het 
rechtervoorpand. Brei  5 nld. boordsteek en kant af. Sluit alle naden. Haak 2 koordjes van 25cm lang en maak die 
aan de binnenkant van de voorpanden vlak onder de halsboord vast. Haal ze naar de buitenkant voor de sluiting.

Rok B 
De rok wordt gebreid met paarse mohair, dubbeldraads op nld. no. 5 en 6. Zet 54 steken op met nld. no. 5 en brei 1 
nld. boordsteek gevolgd door 1 nld. gaatjes: 2 steken samenbreien 1 omslag. Brei nog 2 nld. boordsteek, 2 nld. 
tricotsteek en brei  nu verder met nld no. 6. Maak in de 2e nld, verdeeld over de nld., 4 steken bij en in de 6e nld. 8 
steken bij. Je hebt nu totaal 66 steken. In de 10e nld. maak je 12 steken bij tot een totaal van 78 steken. Brei verder 
tot een totale lengte van 11cm. Brei  nog 2 nld. ribbelsteek en kant af. Sluit de achternaad. Haak een koordje van 
75cm lang en rijg dat door de gaatjes. Vouw de onderkant met de ribbelsteken naar buiten, zet die eventueel met 
een paar steekjes vast.

Trui C 
De trui wordt gebreid met lila en paarse mohair op nld. no 4. Voorpand: Zet *42 steken op met lila en brei 1,5cm 
boordsteek, ga verder met 10 nld. in tricotsteek, vervolgens 4nld. paars en verder met lila. Kant in de 6e nld. voor 
het armsgat aan beide kanten 1x 3 steken en in de 8e nld 1x 2 steken af. Je hebt nu totaal 32 steken. Brei  de 11e en 
12e nld. weer paars*. Ga verder met lila en kant in de 4e nld., voor de hals, de middelste 6 steken af. Brei  verder 
met 13 steken van het linker deel. In de 6e en 8e nld. aan de halskant nog 2 steken afkanten. Vervolgens 2 nld. 
breien en de 9 steken voor de schouder afkanten. Brei het rechterdeel  in spiegelbeeld. Rugpand: Brei volgens het 
voorpand van * tot *. Het werk in 2 delen verdelen voor de middenachter split en brei met 16 steken verder tot een 
totale lengte als het voorpand en kant alle 16 steken voor de schouder tegelijk af. Brei het andere deel  hetzelfde. 
Mouwen: Zet 20 steken op met lila en brei 1,5cm boordsteek, ga verder met tricotsteek en maak in de 1e nld. 10 
steken, verdeeld over de naald, bij. Brei  vervolgens met 30 steken verder, de breedte is ongeveer 14cm, zoals 
beide panden. Na het afkanten voor het armsgat heb je nog 20 steken over en de breedte is ongeveer 9cm. Brei 
met deze 20 steken verder tot een totale lengte als de beide panden en kant alle 20 steken tegelijk af. Brei de 2e 
mouw hetzelfde. Maak de schoudernaden dicht en neem 34 steken op langs hals (indien nodig met nld. zonder 
knop breien). Brei 1,5cm boordsteek, kant los af. Naden sluiten en mouwen inzetten tot ongeveer 2cm vanaf 
schoudernaad. Rimpel met een draad de 20 steken van de afkant nld. in, en verdeel de mouwkop in de 
overgebleven ruimte. Maak aan de halsboord een lusje en zet 1 knoopje aan.

Broek D
De broek wordt gebreid met roze mohair op nld. no 5. Broekdeel 2x breien: Zet 34 steken op en brei  1cm 
ribbelsteek, vervolgens tricotsteek bij een totale lengte van 6cm, 4 steken verdeeld minderen, brei  met 30 steken tot 
een totale lengte van 8cm. Maak aan beide kanten in de 2e nld. 2x 2 steken bij, je hebt nu nu 38 steken, kant in de 
volgende nld aan beide zijden 1 steek af. Minder aan beide kanten 2x in de 2e nld. 1 steek, in de 4e nld. 1 steek. Je 
hebt nu totaal  30 steken. Brei met de 30 steken tot totale lengte van 19 cm en brei 2 cm ribbelsteek. Sluit de 
kruisnaden en binnenbeennaden en rijg een hoedenelastiekje van 28cm of een koordje door de bovenkant.
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Onderbroek E
De onderbroek wordt gebreid met witte mohair op nld. no 5. Zet 28 steken op en brei  2 cm in boordsteek., dit wordt 
de achterkant. Vervolgens tricotsteek tot een totale lengte van 7 cm breien. Minder aan beide kanten 1 steek tot er 
10 steken over zijn en brei met 10 steken 3cm. Maak dan in de 2e nld aan beide kanten 1 steek bij, 2x in de 4e nld. 
1 steek,en vervolgens * 1x in de 2e nld 1 steek* herhaal van* tot*  totaal 28 steken, brei nu de rest van het voorpand 
tot de zelfde lengte als achterpand en eindig ook hetzelfde met 2cm boordsteek. Kant af, sluit de naden en rijg 
28cm hoedenelastiek door de boven kant.

Baret F
De baret wordt gebreid met paarse mohair, dubbeldraads op nld. no. 6. Zet met paars 50 steken op en brei 1,5 cm 
boordsteek, ga verder met tricotsteek en maak 2x in de 2e nld. verdeeld 1x 13 steken en 1x 10 steken bij. In totaal 
heb je nu 73 steken. Brei  tot een totale lengte van 7cm. Minder nu in elke 2e nld 1x 14 steken, 3x 11 steken, 1x 8 
steken en 2x 7 steken. Tot er 4 steken over zijn en kant deze af. De totale lengte is 15cm. Sluit de achternaad en de 
bovenkant met een draadje.

Sjaal G
De sjaal  wordt gebreid met roze en paarse mohair op nld. 6. De paarse mohair wordt dubbeldraads gebruikt. Zet 
met paars 20 steken op en brei 2,5 cm ribbelsteek, vervolgens met roze 2,5 cm en herhaal  dit tot een totale lengte 
van 60 cm en kant af, zorg ervoor dat 1 kant met roze en de andere kant met paars eindigt. Rijg een draadje door 
de onderkant van de sjaal en ‘rimpel’ de onderkant tot een breedte van 6cm, knoop het draadje aan beide kanten 
vast. Maak een flosje door zo’n 15 draadjes van 10cm lengte van beide kleuren te knippen en deze in het midden 
goed samen te binden met een draadje. Zet het flosje in het midden onderaan de sjaals vast.

Kniekousjes H
De kniekousjes worden gebreid met lila mohair op nld. no. 4. Zet 16 steken, brei  2cm boordsteek, ga verder met 
tricotsteek tot een totale lengte van 5,5cm, minder in het midden 6 steken en brei  met 10 steken tot een totale 
lengte van 14,5cm. Maak in het midden 6 steken bij en brei hiermee 3,5cm tricotsteek. Brei  nog 2cm boordsteek en 
kant dan af. Brei nog een kousje. Sluit de naden en rijg aan de bovenkant indien nodig een stukje elastiek.

Tasje I 
Het tasje wordt gebreid met paarse mohair, dubbeldraads op nld. no. 6. Zet 12 steken op en brei 2cm boordsteek 
ga verder in ribbelsteek, brei tot een totale lengte van 14cm, brei dan nog 2cm boordsteek, kant af. Sluit de 
zijnaden. Haak een koordje van 25cm, rijg het door de bovenkant en zet de uiteinden op elkaar vast.
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