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Bewerkt patroon uit http://creaymme.blogspot.com/2014/01/kindersjaal.html?spref=pi&m=1 

Dit heb je nodig: 

 Garen te breien met naald 5 zoals zeeman donut 100% acryl 

 2 breinaalden nr 4 

 hulpnaald 

 maasnaald  

 schaar 

 

Steken 

 opzet los met duimmethode 1 draad 

 brei alle naalden rechts 

 boordsteek 1/1 : 1 rechts, 1 averechts 

 rechts meerderen door de tussendraad op te halen 

 rechts minderen door twee steken samen te breien 

 brei met een kantsteek:  

haal bij het begin van de naald de steek af en brei ze niet, op het einde van de naald brei je de steek wel. 

Werkwijze 

1. Zet 5 steken op 

2. Bei een naald rechts: kantsteek niet breien 

3. Breng een gekleurde draad aan bij de voorkant van je werk.   

Iedere keer als je deze kant van het werk ziet moet je meerderen:   

Haal de kantsteek af, 1 steek rechts vermeerderen, brei rechts tot 2 steken van het einde van de naald, 1 

steek rechts vermeerderen, 1 rechts. 

De andere kant brei je gewoon rechts. 

Herhaal dit tot je 25 steken op je naald hebt. 

Aantal steken: 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 23 - 25 

http://creaymme.blogspot.com/2014/01/kindersjaal.html?spref=pi&m=1
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4. 2 naalden 25 steken breien 

5. Nu minder je aan de goede kant door twee steken samen te breien: 

Haal de kantsteek af, 2 rechts samenbreien, brei rechts tot 3 steken van het einde van de naald, 2 steken 

samenbreien, 1 rechts 

De andere kant brei je gewoon rechts: 

Herhaal dit nog één keer.  

Aantal steken: 23 – 21 

6. Brei nu de boordteek 1/1 voor 8 naalden. 

7. Terug aan de voorkant van het werk meerder je naar 25 steken door: 

De kantsteek af te halen,  1 steek rechts vermeerderen, brei rechts tot 2 steken van het einde van de naald, 

1 steek rechts vermeerderen, 1 rechts. 

De andere kant brei je gewoon rechts. 

Aantal steken: 23 – 25 

8. Brei deze 25 steken rechts tot de lengte van 30 cm. 

Aan de voorzijde van het werk terug minderen zoals in 5: 

Aantal steken: 23 – 21 – 19. 

9. Aan de voorkant: kantsteek, 3 steken rechts breien, andere steken afkanten tot 4 steken op het einde van de 

naald, deze terug rechts breien. 

10. Aan de achterkant van je werk kantsteek, 3 steken rechts breien, 11 steken opzetten met duimmethode (1 

draad), 4 steken rechts breien (19 steken) 

11. Terug meerderen zoals in 3 

Aantal steken: 21 – 23 - 25 

12. 2 naalden 25 steken breien 

13. Terug minderen zoals in 5 

aantal steken: 23 – 21 – 19 – 17 – 15 – 13 – 11 – 9 – 7 – 5 

14. Brei een naald rechts 

15. Afkanten 

16. draden instoppen en klaar. 


