
 



Zomerjurk/Overgooier 
 
 
Nu kan je poppenkind dit aan als overgooier met een dun truitje of bloesje eronder en als het weer 
warm en zonnig is kan het zo dragen. 
 
 
Benodigdheden 
1 bol wol supersoft  van Zeeman (50 gr.) 
2 breinaalden 2 ½ of 3. 
3 knoopjes. 
 
 

Achterpand 
Zet 70 steken op in brei 2 nld. recht. 
Vervolgens 1 gaatjesnaald breien als volgt: 
Brei 2 st. recht – * 1 omslag – 2 st. recht samen breien – 1 st. recht recht* 
Herhaal hetgeen tussen de * staat tot de naald uit is en eindig met 2 st. recht. 
Daarna weer 2 nld. recht breien en vervolgens ga je verder met gerstekorrel. 
(dat is 1 st. recht – 1 steek averecht en in de volgende nld. net andersom). 
Maar wel steeds beginnen en eindigen met 2 st. recht. 
Bij een totaal hoogte van 10 cm ga je alle steken 2 aan 2 samen breien zodat je 35 st. over hebt. 
Dan ga je door in tricotsteek maar aan weerskanten brei  je 2 kantsteken recht.  
Dat doe je tot een totaal hoogte van 17 cm. 
Dan kant je aan weerskanten 3 steken af voor de armsgaten en brei weer verder in tricotsteek met 
aan weerskanten 2 kantsteken. 
Bij een totaal hoogte van 22 steken ga je de 13 middelste st. afkanten en brei  beide delen 
afzonderlijk verder, waarbij je als volgt te werk gaat: 
Nld. 1:  2 st. recht – 4 st. averecht – 2 st. recht. 
Nld. 2: alle steken recht. 
Doet dit 2 x en kant dan alle steken soepel af. 
 

Voorpand 
Zet weer 70 steken op en brei als achterpand tot en met het  samen breien van de steken. 
Brei nog 4 nld. tricotsteek met aan weerskanten 2 kantsteken. 
Daarna het werk in  2 delen splitsen (1 deel van 17 steken en 1 deel van 18 steken). 
 
Brei dan eerst het linker voorpand verder als volgt: 
Begin met 2 kantsteken recht – dan  doorgaan met 15 st. averecht  en daarna 5 steken extra opzetten 
die je vervolgens steeds recht breit.  
Op de totaalhoogtes van 14, 16½ en 19 cm. brei je een knoopsgat. 
Dat doe je in het randje van de 5 st. recht als volgt: 
brei 2 st. recht, 1 omslag, 2 st. recht samen breien –  1 st. recht. 
Tussendoor bij een totaal hoogte van 17 cm. 3 st. afkanten voor het armsgat. 
Bij een totaal hoogte van +/-  19 cm. aan de hals kant 14 st. afkanten zodat er 8 st. over blijven die je 
weer als volgt breit: 
Nld. 1:  2 st. recht – 4 st. averecht – 2 st. recht. 
Nld. 2: alle steken recht. 
Bij een totaal hoogte van +/- 24 cm. alle steken soepel afkanten. 
 
  



Brei het rechter voorpand in spiegelbeeld maar zet daar 4 st. extra bij op. 
Brei die steken steeds in alle nld. recht maar nu zonder knoopsgaten. 
Je breit dus als volgt: 
Nld. 1: 2 st recht – 16 st. averecht – 4 st. recht. 
Nld. 2: alle st. recht. 
Bij een totaal hoogte van 17 cm. 3 st. afkanten voor het armsgat en bij een totaal hoogte van +/- 19 
cm. aan de hals kant 14 st. afkanten zodat ook hier 8 st. overblijven die je weer als volgt breit: 
Nld. 1:  2 st. recht – 4 st. averecht – 2 st. recht. 
Nld. 2: alle steken recht. 
Bij een totaal hoogte van +/- 24 cm. alle steken soepel afkanten. 
 
Uiteraard moeten de hoogtes hetzelfde bij beide voorpanden. 

 

Afwerking 
Werk de losse draadjes netjes af. 
Sluit de zijnaden en de schouderbandjes. 
Zet 3 knoopjes aan op dezelfde hoogtes als de 
knoopsgaten zodat het mooi sluit. 
 
En zo heeft je poppenkind weer een mooie 
jurk/overgooier erbij. 
 
 


