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Kerstsetje 2018 

 

 

 

Gebruikte materialen: 

2 bollen Drops Fabel bordeauxrood 

(kleurnr. 113) 

1 bol Drops Fabel gebroken wit (kleurnr. 

100) 

2 breinaalden nr. 3 

2 knoopjes. 

 

De 1e maat die is aangegeven is voor 

Babyborn, de maat tussen haakjes is 

voor een popje van 46 cm zoals op de 

foto. 

 

 

Zet met wit 162 steken op. 

Brei 4 nld recht – 4 nld recht met rood – 

1 gaatjesnaald – 4 nld rechts met rood - 

4 nld recht met wit. 

 

De gaatjesnaald breien als volgt: 

2 st recht breien – 1 omslag – 2 st recht 

samenbreien – 1 st recht breien – 1 

omslag – 2 st recht samenbreien. 

Herhalen tot de naald uit is. 

 

Daarna verder in tricotsteek (1 nld 

recht/1 nld averecht). Brei 4 naalden 

tricotsteek en start dan met het telpatroon als volgt: 

 

Naald 1: 

3 st rood – 1 st wit – 3 st rood – 1 st wit – 3 st rood – 1 st wit enz. 

 

Naald 2: 

3 st wit –  *1 st rood – 3 wit – 1 rood – 3 st wit* (herhalen van * tot *) 

 

Naald 3: 

3 st rood – 1 st wit – *3 st rood – 1 st wit – 3 st rood – 1 st wit* (herhalen van * tot *) 

 

Brei nu 2 nld tricotsteek in rood. En dan weer het patroon over 3 nld. 

 

Weer 2 nld tricotsteek in rood en weer het patroon over 3 nld. 

 

Brei nu verder met alleen rood in tricotsteek tot een totaal hoogte van 12 (13) cm. 

Brei alle steken 2 aan 2 samen. 

 

Nu nog 1 naald rechts breien waarbij je aan het begin en aan het einde van de naald 2 steken 

recht samen breit. 

 

Brei hierna een gaatjesnaald als volgt: 

2 st recht breien – 1 omslag – 2 st recht samenbreien – 1 st recht breien – 1 omslag – 2 st 

recht samenbreien. Herhalen tot de naald uit is. 

 

Brei 20 steken recht en zet deze steken vervolgens op een hulpnaald (ik gebruikte hiervoor 

een grote veiligheidsspeld). De volgende 44 steken weer recht breien (dit is het voorpand) en 

de laatste steken ook op een hulpnaald zetten. 
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Voorpand: 

Kant aan weerszijden van het voorpand 3 steken af voor het armsgat en brei verder in 

tricotsteek met rood tot een totaal hoogte van 20 (21) cm. 

Kant de middelste 10 steken af en brei beide delen afzonderlijk verder waarbij je aan de 

halszijde elke 2e naald nogmaals 1 steek afkant. 

Je hebt nu 8 steken over. 

Brei nog 4 naalden in tricotsteek waarbij je in de 4e nld alle steken soepel afkant. 

 

Achterpand: 

Pak de 20 st van de hulpnaald. Brei 1 naald recht waarbij je de eerste 3 steken afkant. 

Brei verder in tricotsteek waarbij je aan de rugzijde 1 x 5 steken extra opzet. Deze steken 

steeds recht breien.  Na 4 naalden een knoopsgat breien. Dit doe je nog een keer op een totaal 

hoogte van 21 cm.  Bij een totaal hoogte van 22 cm. kant je 10 steken af aan de halszijde. 

Verder elke 2e nld 2x 1 steek afkanten aan halszijde en als het net zo hoog is als het voorpand 

alle steken soepel afkanten. 

Brei het 2e deel in spiegelbeeld maar zonder knoopsgaten. 

 

Mouwen: 

Zet met wit 35 steken op en brei 3 nld recht. 

Dan met rood 3 nld recht en vervolgens een gaatjesnaald en nog 4 nld recht. 

Hierna verder met 4 nld wit recht. 

Ga nu verder met rood en tricotsteek tot een totale hoogte van 6 cm. 

Hierna aan weerskanten 3 steken afkanten en hierna aan weerskanten elke 2e nld 2 st recht 

samenbreien totdat je 9 st over hebt. 

Dan alle steken soepel afkanten. 

Dit 2x breien want je hebt natuurlijk 2 mouwen nodig.   

 

Afwerking: 

Nu gaan we alle draadjes netjes wegwerken, zowel van het jurkje zelf als van de mouwen. 

Sluit de achternaad van het jurkje tot net voorbij de gaatjesnaald. Sluit de schoudernaden en 

zet de mouwen in de jurk. 

 

Kraagje: 

Neem met wit 52 st op bij de hals en brei 6 cm recht.  

Kant de steken soepel af en vouw het kraagje om zoals je op de foto ziet. 

 

Haak 2 koordjes met wit om door de gaatjes van de mouwen te rijgen en zoek een mooi lint 

om door de gaatjes van de jurk te rijgen. 

Als je geen lint hebt dan kun je daar ook een koordje voor haken of draaien. 
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Onderbroekje: 
 

Zet hiervoor 30 steken op met wit op nld nr 3 en brei 4 nld boordsteek 1/1. 

Ga verder in tricotsteek met rood, waarbij je aan weerskanten 2 steken recht breit. Dat zijn de 

kantsteken. 

Brei tot een hoogte van 5 cm en minder vervolgens elke 2e  nld aan weerskanten 1 steek 

tussen de kantsteken totdat je 8 steken over hebt. 

Brei 4 naalden tricotsteek en ga vervolgens aan weerkanten elke 2
e  nld 1 st meerderen tussen 

de kantsteken totdat je weer 30 steken hebt. 

Brei nu verder zoals je daarnet begon dus eerst 5 cm tricotsteek en dan nog 4 nld boordsteek 

1/1. 

Werk de draadjes netjes weg en sluit de zijnaden.  
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Tasje 

 
Zet met rood 21 steken op en brei alleen maar rechts totdat je een lapje hebt van 13 cm. 

Vervolgens aan het begin en eind van de volgende 3 nld 2 st samenbreien. 

Daarna alle steken afkanten. 

 

Nu vouw je het om en haakt een lusje aan het klepje zoals je op de foto ziet en naait een 

knoopje op de tas zodat je hem kunt afsluiten. 

 

Om hem vast te kunnen houden hoort er een hengsel aan. Ik heb eerste een koordje gehaakt 

met lossen en daar een rijtje vasten op gehaakt. Dat heb ik vervolgens aan het tasje 

bevestigd. 

 

 


