
 



Bij een zomerjurkje hoort een vestje voor als het wat kouder is en dat heb ik 
dus ook ontworpen. 
Ik heb het uitgeschreven voor de babybornpop dus dat is wat kleiner als het 
vestje op de foto want die pop is ongeveer  50 cm. en babyborn maar 43. 
 
Nodig: 
2 bolletjes wol (of 1 bol in 2 bolletjes gesplitst) 
2 breinaalden nr 2 ½ of 3. 
 
Zet 85 steken op en brei 2 naalden recht. 
 
De 3e naald breien als volgt: 
2 st recht – 1 omslag – 2 steken recht samenbreien –* 3 st recht – 1 omslag – 2 
st recht samenbreien* (herhaal wat tussen de sterretjes staat). 
 
Hierna  weer 3 naalden recht breien. 
 
En daarna weer een gaatjesnaald maar de gaatjes verspringen. 
Brei dus als volgt: 
4 st recht breien – 1 omslag – 2 st recht samenbreien – * 3 st recht – 1 omslag – 
2 st recht samenbreien*. 
 
Hierna weer 3 naalden recht breien. 
 
Daarna breien als de 3e naald: 
2 st recht – 1 omslag – 2 steken recht samenbreien –* 3 st recht – 1 omslag – 2 
st recht samenbreien*  
 
Ga nu verder in tricotsteek tot een hoogte van 9 cm. 
Brei wel steeds de eerste en de laatste 5 st. recht. 
 
Brei daarna 21 st en zet die vervolgens op een hulpnaald. 
 
Dan 43 st. breien en de overige 21 st zet je ook op een hulpnaald. 
 
Nu breien we eerst verder aan het achterpand (de 43 st dus). 
Kant aan beide zijden 3 st af voor het armsgat. 
Brei vervolgens verder tot een hoogte van 14 cm en kant dan alle steken soepel 
af. 
 



Nu kunnen we verder met de 2 voorpandjes. 
Ik zet ze altijd samen op 1 naald, vandaar dat ik schrijf dat je 2 bolletjes nodig 
hebt. Maar je kunt ze ook elk apart breien natuurlijk. 
Brei je ze wel tegelijkertijd let dan goed op dat je de steken goed op de naald 
zet zodat je de goede kant van beide pandjes hetzelfde hebt. 
 
Kant bij elk voorpand ook 3 st af voor het armsgat en blijf de 5 st aan de 
pandjes recht breien. 
De overige steken in tricotsteek. 
 
Bij een hoogte van 10 cm 5 st afkanten aan de halszijde (de 5 st die je steeds 
recht hebt gebreid). 
Blijf steeds 2 st recht breien aan de halszijde. 
 
Vervolgens aan de halszijde elke 2e naald 2 st recht samenbreien totdat er 8 
steken per pand over zijn. (dan is het dus 2 st recht – 4 st averecht – 2 st recht). 
 
Bij een hoogte van 14 cm alle st soepel afkanten. 
Werk de draadjes netjes weg en sluit de schoudernaden. 
 
Mouwen (dit brei  je 2x) 
Zet 25 st op en brei 2 nld recht. 
 
Daarna 2 st recht – 1 omslag – 2 steken recht samenbreien –* 3 st recht – 1 
omslag – 2 st recht samenbreien* 
 
Hierna 3 nld recht waarbij je uit elke 2e st 1 st extra maakt. 
Je hebt nu 37 st. 
 
Brei verder in tricotsteek tot een hoogte van 7 cm. 
 
Dan aan weerszijden van de mouw 3 st afkanten. 
 
Vervolgens elke 2e nld aan weerskanten 2 st samenbreien tot je 20 st over hebt. 
 
Nu alle steken 2 aan 2 samenbreien en de overgebleven st soepel afkanten. 
 
Draadjes afwerken, naden sluiten en de mouwen in het vestje zetten. 


