
Zonnig geel zomerjurkje voor BabyBorn 
 
 

 
  



Wat heb je nodig? 
2 bollen Catona katoen in geel (of andere gewenste kleur) 
2 breinaalnaalden 2 ½ 
1 stopnaald om de draadjes weg te werken. 
 

Gebruikte steken 
Recht en averecht en riviersteek. 
Bij de riviersteek maak je een extra omslag op de naald. 
Steek de naald op een normale manier in de steek maar sla de draad niet 1x maar 2x om de naald. 
Haal beide omslagen door de steek. 
Bij de volgende naald brei je de steken normaal en laat de extra omslag van de naald afglijden zodat 
je lange lussen krijgt. 
Op die manier bereik je sneller de lengte van je werk. Vandaar dat de steek ook wel luie wijven steek 
genoemd wordt.  

 
 
Zet 140 steken op en brei 2 nld recht. 
In de volgende naald brei je de riviersteek en vervolgens weer 2 nld recht. 
Nog een nld riviersteek en daarna 4 nld recht. 
Vervolgens ga je verder in tricotsteek (1 nld recht – 1 nld averecht) tot een totaal hoogte van 11 cm 
ga je de steken 2 aan 2 samenbreien in de averechte nld. 
Je hebt nu 70 steken over. 
Ga als volgt verder: 
2 nld recht. 
1 nld riviersteek. 
2 nld recht. 
Brei verder in tricotsteek tot een hoogte van 12 cm. 
Nu gaan we het werk verdelen in voor- en achterpand. 
Brei 18 steken en zet die vervolgens op een hulpnaald. 
Brei 35 steken en zet de overige 17 steken op een hulpnaald. 
We breien nu dus eerst het voorpand verder over 35 steken (29 st over). 
Bij een totaal hoogte van 13 cm aan weerskanten van de naald 3 st afkanten voor de armsgaten. 
Daarna verder breien tot een hoogte van 18 cm. 
Nu gaan we de middelste 9 steken afkanten voor de halsopening en breien daarna beide delen apart 
verder. 
Brei aan weerszijden van de halsopening in elke 2e nld 2 st samen totdat je 6 st op de nld overhoudt. 
Bij een totaal hoogte van 22 cm kant je de steken soepel af. 
 
Nu gaan we verder met het achterpand. 
Zet de steken op naald maar brei beide delen apart. 
Dus je kunt nu werken met 2 bollen of of eerst het ene deel en daarna het andere deel breien. 

Ik zet altijd alle steken op de naald en brei met 2 bollen 
verder. Dan weet je zeker dat beide delen hetzelfde worden. 
Brei tricotsteek tot een totaal hoogte van 13 cm en kant dan 3 
st af voor de armsgaten. 
Hierna breien we de 5 steken in het midden recht en de rest in 
tricotsteek. (zie foto). 
Bij een totaal hoogte van 19 cm gaan we aan de halszijde elke 
2e nld 2 st recht samenbreien totdat de rechtgebreide st op zij. 
Brei verder tot een totaal hoogte van 22 cm. 
Kant dan alle steken soepel af. 



Mouwen 
Zet 30 steken op en brei 2 nld recht. 
De 3e nld ook recht breien maar nu maak je uit elke 2e steek een steek extra. 
De 4e nld ook recht breien. 
De 5e nld brei je in riviersteek en vervolgens brei je nog 4 nld recht. 
Hierna verder in tricotsteek maar kant aan weerszijden van het mouwtje 3 steken af. 
Vervolgens elke 2e nld aan weerskanten 2 st samenbreien totdat je 20 st over hebt. 
Nu alle steken 2 aan 2 samenbreien en vervolgens de laatste 10 steken soepel afkanten. 
Dit brei je dus 2x want je hebt 2 mouwen nodig.  
 

Afwerking 
Nu gaan we alle draadjes netjes wegwerken, de schoudernaden en de achternaad sluiten tot aan de 
hoogte van de steken die recht gebreid zijn. 
Daarna zetten we de mouwen in het jurkje. 
 

Kraagje 
Nee 40 steken op langs de hals en brei 2 nld recht, waarbij je in de 2e nld uit elke 2e st een st extra 
maakt. 
Dan weer 2 nld recht. 
Vervolgens 1 nld riviersteek. 
Weer 2 nld recht. 
Nog een nld riviersteek. 
En 4 nld recht waarbij je de 4e nld gebruikt om alle steken soep af te kanten. 
Werk ook hiervan de draadjes weg en het jurkje is klaar. 
Aan de achterkant kun je een drukkertje zetten maar ik vond het wel leuk om daar een V-opening te 
laten. 


