Een eerste truitje voor een pasgeboren baby. Ik houd van een
eigen twist en inbreien. Daarmee werd het net wat
spannender. Hier heb ik gekozen voor een randje met wit. Je
kan hier natuurlijk allerlei variaties op maken of het weg
laten.
Materiaal Fair cotton licht roze en wit voor het inbreien, met
naald 3, stekenverhouding 10 x 10 = 26 steken en 36
naalden.
Ik maakte het patroontje met wit. Naald 1 - (wit) afwisselend
*3 st. recht, een steek av. afhalen, 3 st. recht en vanaf *
herhalen. Naald 2 - (wit) *3 st. recht en de afgehaalde steek av. breien en vanaf * herhalen. Naald 3 - (roze)
je laat het patroontje nu verspringen. Brei de 3 st. recht boven de afgehaalde steek en de steek ervoor en
erna. *3 st. recht, een steek av. afhalen, 3 st. recht, vanaf * herhalen. Naald 4 met roze *3 st. recht en de
afgehaalde steek av. breien en vanaf * herhalen. Ik heb daarna twee pennen av. gemaakt en alles nog een
keer herhaalt.
Achterpand
Zet 70 steken op en brei vier naalden recht. Brei hierna 4 naalden in tricotsteek. Brei nu het patroontje in.
Minder aan beide kanten na 2 st. 4 keer 1 st. afwisselend in de 8e en 10e naald. Brei door in tricotsteek tot
een hoogte van 14 cm. Minder nu voor de arm aan beide kanten 1 keer 3 st. en 3 keer 1 st. Bij een hoogte
van 23 cm brei je nog 1 cm in ribbelsteek. Kant daarna alle steken af.
Rechter voorpand
Zet
49 st. op en brei vier naalden recht. Brei steeds de eerste 4 st. recht en de overige in tricotsteek. Minder aan
de linkerkant 4 keer 1 st. afwisselend in de 8e en 10e naald. Brei het patroontje net zo in als bij
het rugpand.
Hartje
Ik maakte na het inbreien van het patroontje en vier naalden tricotsteek een hartje. De eerste ribbelsteek op
de 20e st. vanaf de kant. Brei in ribbel steeds het volgende aantal st. in 2 naalden - 1st., 3 st., 5 st., 7 st., 9
st., 11 st. 13 st.,15 st., de volgende naalden steeds heen en terug 7 ribbel, de middelste av. 7 ribbel, 6 ribbel
en de middelste 3 av. 7 ribbel en de laatste twee naalden 4 ribbel en de middelste 5 av.
Wanneer het hartje klaar is maak je een knoopsgat aan de rechterkant, 1 st. van de kant. Tegelijkertijd
minder je aan de rechterkant na de vier st. recht 22 keer 1 st. in elke heengaande naald. Brei door in
tricotsteek tot een hoogte van 14 cm. Minder nu voor de arm aan de linkerkant 1 keer 3 st. en 3 keer 1 st. Bij
een hoogte van 23 cm brei je nog 1 cm in ribbelsteek. Kant daarna alle steken af. Brei het linker voorpand in
spiegelbeeld.
Mouwen
Brei de twee mouwen tegelijkertijd. Is heel handig en kan makkelijk . Zet dan twee keer 40 st. op en brei 4
naalden ribbelsteek. Brei daarna verder in tricotsteek en meerder aan beide kanten afwisselend in elke 6e
en 8 e naald 5 maal 1 st. Je hebt dan 50st. Bij 14 cm aan beide kanten aan het begin van de naald 3 maal 2
st., 3 maal st. en 1 maal 4 st. Bij 18 cm de resterende 12 st. afkanten.

