
  



5409 – KINDERSLOFFEN 

Maat: 35/36 

Materiaal: Ambiance paars (164) 1 bol, 5 breinaalden nr. 6 zonder knoop, 2 applicaties 

Stekenverhouding: 14 steken en 16 naalden in gerstekorrelsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer 

dit en gebruik indien nodig andere naalden.  

Gebruikte steken:  

Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.  

Gerstekorrelsteek: 1e toer: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht. 2e en volgende toeren: 

recht boven averecht, recht boven averecht. Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek 

averecht. 

Werkwijze: Zet verdeeld over 4 naalden 36 steken op (9 steken per naald) en brei met de 5e naald in 

het rond. Brei 14 cm boordsteek. Brei verder in tricotsteek. Brei 1 toer recht. Brei in de volgende toer 

12 steken gerstekorrelsteek voor de bovenvoet en de overige 24 steken laten rusten. Brei over de 12 

steken in heen- en teruggaande naalden 14 naalden (= ca. 8 cm) gerstekorrelsteek. Brei verder in het 

gerstekorrelsteek als volgt: brei met de 1e naald de 12 steken van de bovenvoet, met de 2e naald 

langs de zijkant van de bovenvoet 12 steken opnemen + 6 steken breien van de rustende steken, = 18 

steken gerstekorrelsteek. Met de 3e naald 12 rustende steken in tricotsteek voor de hiel breien. Met 

de 4e naald de laatste 6 rustende steken in gerstekorrelsteek breien en aansluitend langs de andere 

kant van de bovenvoet 12 steken opnemen, deze steken ook in gerstekorrelsteek breien, = 60 steken 

(=12 steken tricotsteek voor de hiel en de overige 48 steken in gerstekorrelsteek. Brei 10 toeren in 

deze indeling. Brei verder voor de zool in tricotsteek en minder in elke 1e en 3e toer als volgt: aan 

het begin van de toer 1 overhaling (=1 steek recht afhalen, 1 steek recht breien en de afgehaalde 

steek overhalen, aan het einde van de toer 2 steken recht samenbreien. Minder in elke 2e toer. Als er 

op de 1e en 3e naald nog 2 steken staan, nog 1 toer breien, hierbij steeds 1 steek van de 1e en 3e 

naald op de 2e en 4e naald nemen, = 2 naalden van 20 steken. Maas de steken netjes aan elkaar. Brei 

nog eenzelfde slof. Sla de boorden naar buiten om en naai applicaties middenvoor op de omslag. 


