
Jurkje met korte mouwtjes. 

 

Materialen: 
2 x 50 gr. Catania katoen  
2 breinaalden 2 ½ 
1 haaknaald nr. 2 
2 knoopjes 
 
 
 
 

 

Patroon: 
Nld 1:  
*2 st recht – 1 omslag – 2 st recht samenbreien – 1 st recht – 2 st recht samenbreien – 1 
omslag* 
Herhaal wat tussen de sterretjes staat de hele naald. 
Nld 2: 
*2 st  recht – 5 st averecht* 
Herhaal wat tussen de sterretjes staat de hele naald. 
Nld 3: 
*4 steken recht – 1 omslag – 1 st afhalen – 2 st recht – haal de afgehaalde st over de 2 
gebreide st.* 
Nld 4: 
Als nld 2. 
Nld 5: 
Alle steken recht breien. 
Nld 6: 
Als nld 2. 
 
Voorpand: 
Zet 99 steken op en brei 2 nld recht. 
Hierna 6 x het patroon. 
Bij het 6e patroon de in naald recht elke 5e en 6 st recht samenbreien. 
Je hebt nu nog 81 st over. 
In het 7e patroon in de nld recht nog 11 steken verdeeld over de naald minderen zodat je 70 
steken over houdt. 
Nu verder breien in patroon tot een totale hoogte van 14 cm. 
Daarna verder in tricotsteek en aan de verkeerde kant van het werk (dus in de nld averecht) 
de st 2 aan 2 samenbreien. 
Je hebt nu 35 st over. Minder nog 2x 1 st in elke 2 nld. 
Brei verder tot een totaal hoogte van 18 cm. Nu de middelste 11 steken afkanten voor de 
hals en beide delen apart verder breien. 
Minder aan de halszijde nog 2 x 1 st elke 2e nld. 
Bij een totaal hoogte van 24 cm. alle steken soepel afkanten. 
 



Achterpand  
Achterpand hetzelfde breien als het voorpand totdat je 35 steken over hebt. 
Minder aan weerskanten van je werk nog 2 x 1 st elke 2e nld. 
Hierna het werk in 2 delen verdelen en elk deel afzonderlijk verder breien. 
Aan de binnenkant van je werk 4 st. recht breien (ook in de averechte nld). 
Brei verder tot een totaal hoogte van 24 cm en kant dan alle steken soepel af. 
 
Mouwen 
Zet 25 st op en brei 4 nld recht. 
Hierna 2x het patroon breien en vervolgens verder in tricotsteek waarbij je elke averechte 
nld aan weerszijden 1 st mindert totdat je 13 steken over hebt. 
De rest van de st 2 aan 2 samenbreien en de overgebleven st in de volgende nld soepel 
afkanten. 
 
Afwerking: 
Werk de draadjes wek en zet de schoudernaden aan elkaar. 
Hierna bevestig je de mouwtjes en daarna de zijnaden dichtnaaien. 
Tenslotte naai je de knoopjes aan de achterkant en maak lusjes om de knoopjes te sluiten. 
 


