
Gerstekorrel luierbroekje 

Dit is de Nederlandse vertaling van het patroon Little seedling soaker van Christine Blyden 

 

Materialen 

- Ca. 60 - 100 gram garen 

- Naalden 3,5 mm of de maat waarmee je de juiste stekenverhouding krijgt 

- 2 stekenmarkeerders 

- Centimeterband 

- Naald met stompe punt 

- 2 grote of 4 kleine knopen 

Stekenverhouding: 12 steken en 19 rijen = 5 bij 5 cm in gerstekorrel 

Tip: voor mooie rechte randen bij gerstekorrel haal je de eerste steek averacht af zonder te 

breien en brei je de laatste steek van de toer door het achterste lusje. 

Afkortingen: r = recht breien, av = averecht breien 

 

Maten 

Er zijn vijf maten beschikbaar: 

Newborn – tot 4,5 kg 

Small – 4,5 tot 7,2 kg 

Medium – 7,2 tot 11,7 kg 

Large – 11,7 tot 15,8 kg 

Peuter – meer dan 15,8 kg 

 

  



Patroon 

 

Gerstekorrel band, buikzijde 

Zet (22,32,42,52,62) steken op. 

Toer 1: *1r, 1av*, herhaal tot einde van de toer. Keer het werk. 

Toer 2: *1av, 1r*, herhaal tot einde van de toer. Keer het werk. 

Herhaal deze twee toeren in gerstekorrelpatroon tot je in totaal 20 rijen hebt gebreid (ca. 5 

cm).  

Toer 21: kant (4,4,6,6,6) steken af, brei recht tot het einde van de toer. Keer het werk. 

Toer 22: kant (4,4,6,6,6) steken af, brei averecht tot het einde van de toer. Keer het werk. 

 

 

Middenstuk 

Je hebt nu (14,24,30,40,50) steken op de naalden. Ga verder in tricotsteek (afwisselend een 

toer recht en een toer averecht) tot het werk 9 cm meet vanaf de opzet, eindigend met een 

rechte toer. 

Volgende toer: brei (2,6,8,12,16) steken averecht, hang een stekenmarkeerder om de naald, 

brei (10,12,14,16,18) steken averecht, hang een stekenmarkeerder om de naald, brei 

(2,6,8,12,16) steken averecht. Keer het werk. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alleen voor de maten medium t/m peuter:  

brei 2 st recht samen, brei recht tot markeerder, *1r, 1av* tot volgende markeerder, brei recht 

tot er nog twee steken op de naald staan, brei de laatste twee steken recht samen. Keer het 

werk. 

Brei averecht tot markeerder, *1 av, 1r* tot volgende markeerder, brei averecht tot einde van 

de toer. Keer het werk. 

Herhaal deze twee toeren nog éénmaal. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Alle maten:  

Brei recht tot markeerder, *1r, 1av* tot volgende markeerder, brei recht tot einde van de toer. 

Keer het werk. 

Brei averecht tot markeerder, *1av, 1r* tot volgende markeerder, brei averecht tot einde van 

de toer. Keer het werk. 

Herhaal deze twee toeren nog (6,8,10,12,14) keer, in totaal (14,18,22,26,30) rijen. 

Ga daarna in hetzelfde patroon verder maar meerder aan het begin van elke toer 1 steek, tot 

het gerstekorrel paneel (10; 12,5; 15; 18; 20,5) cm meet, eindigend met een averechte toer.   

Volgende toer: meerder 1 steek, brei hele toer recht terwijl je de stekenmarkeerders 

verwijderd. Keer het werk. 

 



Volgende toer: meerder 1 steek, brei hele toer averecht. Keer het werk. 

Volgende toer: meerder 1 steek, brei hele toer recht. Keer het werk. 

Herhaal deze twee toeren voor een lengte van (2,5; 4; 5; 6,5; 7,5) cm. 

 

 

Gerstekorrel band, rugzijde 

Volgende toer: zet (10,10,10,12,12) steken op aan het begin van de toer en brei *1r, 1av* tot 

het einde van de toer. Zet (10,10,10,12,12) steken op achter de laatste steek. 

Volgende toer: *1av, 1r* 

Volgende toer: *1r, 1av* 

Twee grote knopen: brei 8 toeren in gerstekorrel. Volgende toer: brei de eerste 6 steken in 

gerstekorrelpatroon, kant 4 steken af, ga verder in gerstekorrel tot er nog 10 steken over zijn, 

kant 4 steken af en brei de laatste 6 steken in gerstekorrel. Keer het werk. Volgende toer: 

brei gerstekorrel en zet twee maal 4 nieuwe steken op boven de afgekante steken. Brei 

daarna nog 8 toeren in gerstekorrel en kant af.  

Vier kleine knopen: brei 5 toeren in gerstekorrel. Volgende toer: brei de eerste 2 steken in 

gerstekorrel, kant 2 steken af, ga verder in gerstekorrel tot er nog 4 steken over zijn, kant 2 

steken af en brei de laatste 2 steken in gerstekorrel. Keer het werk. Volgende toer: brei 

gerstekorrel en zet twee maal 2 steken op boven de afgekante steken. Brei 5 toeren 

gerstekorrel. Volgende toer: maak nog twee knoopsgaten op dezelfde manier. Volgende 

toer: brei gerstekorrel en zet telkens 2 steken op boven de afgekante steken. Brei nog 4 

toeren gerstekorrel en kant dan af. 

 

Boord langs de beenopeningen 

Pak langs de zijkant op regelmatige afstand steken op. Pak niet teveel steken op, zodat het 

luierbroekje een beetje rond trekt. Brei een boordje van ca. 1,5 cm in een boordsteek van 1 

recht, 1 averecht. Kant losjes af voor rekbare boord. Herhaal voor de andere kant. Werk alle 

eindjes af en zet de knopen eraan. 
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