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Gebruik dunner garen en naalden voor een kleiner vestje, en dikker garen en naalden voor een groter 

vestje. Pas in dat geval ook de lengte aan. 

Maat: baby 6 – 12 maanden 

Naalden: 3,5 mm en bijpassend garen 

Stekenverhouding: 22 st. per 10 cm 

Afkortingen:  

 st = steek 

 r = recht 

 av = averecht 

 ps = plaats stekenmarkeerder 

Aanwijzing voor het meerderen: neem de draad tussen twee steken van voor naar achter op met de 

punt van de breinaald en brei door de achterste lus. 

 

Nek- en schoudergedeelte 

Zet 60 steken op. 

Toer 1 – 8: haal 1e st recht af zonder te breien, brei 59 st recht 

Toer 9: haal 1e st recht af, 9 r, 1 meerderen, ps, 2 r, ps, 1 meerderen, 6 r, 1 meerderen, ps, 2 r, ps, 1 

meerderen, 20 r, 1 meerderen, ps, 2 r, ps, 1 meerderen, 6 r, 1 meerderen, ps, 2 r, ps, 1 meerderen, 

10 r (68 st) 

Toer 10: haal 1e st recht af, 10 r, 2 av, 8 r, 2 av, 22 r, 2 av, 8 r, 2 av, 11 r (de 2 steken averecht creëren 

de schoudernaden) 

Herhaal toeren 9 en 10 tot een lengte van 10 cm (188 st), waarbij je telkens meerdert buiten de 

stekenmarkeerders. Tussen de stekenmarkeerders blijven 2 steken. 

 

Lijfje 

Toer 1: haal 1e st recht af, 27 r (rechter voorpand), plaats 38 st op een stekenhouder of een stukje 

garen (rechtermouw), 56 r (achterpand), plaats 38 st op een stekenhouder of een stukje garen 

(linkermouw), 28 r (linker voorpand). Je hebt nu 112 steken op de naald staan om het lijfje verder te 

breien. 

Toer 2: haal 1e st recht af, 110 av, 1 r 

Toer 3: haal 1e st recht af, 111 r 

Herhaal toeren 2 en 3 tot een lengte van ca. 22 cm.  

Herhaal daarna alleen toer 3 tot het vestje ca. 25 cm meet van schouder tot onderkant. Kant de 

steken af aan de verkeerde kant van het werk. 
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Mouwen 

Zet de 38 st van een mouw op de breinaalden. 

Plaats een stekenmarkeerder aan het begin van de ronde en brei recht in het rond tot een lengte van 

ca. 8 cm.  

Volgende ronde: 38 st averecht. 

Volgende ronde: 38 st recht. 

Herhaal deze twee rondes ongeveer 3 cm.   

Kant af tijdens een averechte toer. 

Herhaal dit voor de tweede mouw. 

 

Knopenband 

Neem langs het ene voorpand één steek op voor elke kantsteek. Brei elke toer recht tot een breedte 

van 2 cm. Eindig met een toer aan de verkeerde kant. 

Volgende toer (goede kant): brei recht en maak op regelmatige afstanden in totaal 5 knoopsgaten op 

de volgende manier: brei twee steken recht samen, maak een omslag, brei recht tot volgende 

knoopsgat. 

Volgende toer: alle steken recht.   

Volgende toer (verkeerde kant): kant alle steken af. 

Neem langs het andere voorpand één steek op voor elke kantsteek. Brei elke toer recht tot een 

breedte van 2,5 cm en kant af aan de verkeerde kant. Naai de knopen vast op dezelfde hoogte als de 

knoopsgaten in het andere pand. 

 


