
Truitje 
 

Voorpand 
 
Zet 42 steken op, brei 1 naald recht en ga verder met 6 naalden boordsteek 1/1. 
Daarna 1 naald averecht breien. 
 
Brei vervolgens een patroon als volgt: 
Nld. 1: 2 st recht – 1 omslag – 2 st recht samenbreien. En dat gedurende de hele naald. 
Nld. 2: heel de naald averecht breien. 
Nld. 3: heel de naald recht breien. 
Nld. 4: heel de naald averecht breien. 
 
Herhaal die 4 naalden waarbij je in de gaatjesnaald steeds 1 gaat minder breit aan weerskanten 
zodat het een pyramide vormt. 
 

 
 
 
Daar weer gewoon tricotsteek breien. 
 
Bij een totaal hoogte van 15 cm. Aan weerszijden 3 steken afkanten voor de armsgaten. 
 
Brei weer verder in tricotsteek en bij een totaal hoogte van 17 cm. de middelste 10 steken afkanten 
voor de hals. 
Brei beide delen apart verder en  minder elke 2e naald 1 st. aan weerszijden van de hals. 
Doe dit 3x en kant daarna alle steken soepel af. 
 

Achterpand 
 
Zet 42 steken op, brei 1 naald recht en ga verder met 6 naalden boordsteek 1/1. 
 
Vervolgens 1 gaatjesnaald breien als volgt: 2 st recht – 1 omslag – 2 st recht samenbreien. 
 
Daarna in tricotsteek verder breien tot aan de armsgaten. 
Na het afkanten van de steken voor het armsgat nog 2 nld. gewoon alle steken breien. 
 



Daarna het werk in 2 delen opsplitsen beide delen apart verder breien. 
 
Bij een totaal hoogte van 18 cm. aan weerskanten voor  de hals 5 st. afkanten. 
Daarna nog 1x aan weerszijden voor de hals 1 st. minderen. 
Daarna bij een totaal hoogte van 19 cm. alle steken soepel afkanten. 
 
 

Mouwen 
 
Zet 30 steken op en brei 1 nld. recht.  
Dan 6 nld. boordstaak 1/1 breien. 
Dan 1 naald averecht. 
In de volgende nld. recht breien en uit elke 2e steek een extra steek maken (je hebt nu 45 steken).. 
Daarna 1 nld. averecht breien. 
In de volgende naald breien we weer een gaatjesnaald. 
En dan verder breien in tricotsteek tot een hoogte van 7 cm. 
Daarna aan weerszijden 3 st afkanten voor het armsgat. 
Vanaf daar elke 2e nld 2 st minder aan beide zijden van de mouw totdat je 20 st over hebt. 
Die laatste 20 st 2 aan 2 samenbreien en dan soepel afkanten. 
 
Dit doe je 2x want je hebt 2 mouwen nodig. 
 

Afwerking: 
Werk alle lossen draadjes net weg. 
Sluit de zijnaden van het truitje en de schoudernaden. 
Sluit de naden van de mouwen en naai de mouwen in het truitje. 
Neem vervolgens voor de hals ongeveer 50 steken op en brei 4 naalden boordsteek 1/1. 
De laatste draadjes ook even afwerken en een knoop aannaaien aan de achterkant van het truitje. 
Aan de andere kant een lusje maken om het knoopje dicht te doen. 
En dan is je truitje klaar. 


