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Babyslofjes 

   
 

Benodigdheden  2 kleuren Baby Merino van Drops óf  
2 kleuren Stone Washed van Scheepjes  

 3 naalden 3,5 
 

Gebruikte steken: Boordsteek: 1 steek rechts verdraaid, 1 steek averechts 
Tricotsteek: 1 naald rechts, 1 naald averechts  
Ribbelsteek: 1 naald rechts, 1 naald rechts. Brei steeds de 1e steek niet 
bij het lapje op de voorvoet. Dit geeft een mooi affect om de steken 
daar te kunnen opnemen. 

 

Tip: Omdat er met 2 kleuren wordt gebreid, neem dan bij de boordsteek 
de draad waar je niet mee breit mee, zodat er niet zoveel losse 
draadjes ontstaan. 

 

Gaatjes: 1 omslag, 2 steken samenbreien 
 

Afkanten: De drienaaldenafkanting: Verdeel de steken over 2 naalden zo, met de 
goede kant naar elkaar toe. Houd de naalden tegen elkaar aan. Brei, 
met de 3e naald, 1 steek van de voorste naald en 1 steek van de 
achterste naald samen. Brei de volgende steek van beide naalden 
samen. Kant af op de traditionele manier, waarbij je de 1e steek over 
de 2e steek op de rechter naald haalt. Kant zo verder alle steken af tot 
er nog maar 1 steek over is. Knip de draad af en haal deze door de 
laatste steek.   

 

Koordjes: 
‘Veters’ 

Knip 1 draad van elke kleur van ±225 cm voor ‘veters’ van ±35 cm. 
Houd, samen met een andere persoon, deze 2 draden strak, met een 
zwaar voorwerp in het midden, bv een schaar waar de draden door zijn 
gehaald. Draai nu ieder naar een andere kant, zodat de draden zich in 
elkaar gaan draaien tot een 2-dradige streng. Als deze strak genoeg is 
gedraaid (het moet een rechte streng blijven die niet in elkaar gaat 
klitten), neem dan van de andere persoon diens uiteinde van de streng 
over en leg dit op het uiteinde dat je zelf vast houdt.  
LET OP! NIET LOSLATEN! 
Houd nu deze 2-dradige streng aan zijn beide uiteinden omhoog 
zodat de schaar naar onderen toe vrij hangt. Nu gaat de schaar vanzelf 
draaien en gaan de beide delen van de streng zich vanzelf nogmaals in 
elkaar draaien tot een 4-dradige streng. Als de schaar is uitgedraaid, 
leg dan een knoop in het boveneinde van deze 4-dradige streng. Pak 
nu het andere uiteinde daarvan goed vast en knip vlak boven de 
schaar de 4-dradige streng door en leg daar ook een knoop in.  
Knip tenslotte de 4-dradige streng precies doormidden en maak aan 
beide uiteindes een knoopje. De ‘veters’ zijn klaar.  
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Baby Merino  
 

Stone Washed Scheepjeswol  

Zet 34 steken op met kleur 1 en brei 2 naalden 
boordsteek 
 

Zet 28 steken op met kleur 1 en brei 2 naalden 
boordsteek 

Brei 2 naalden boordsteek met kleur 2 
 

Brei 2 naalden boordsteek met kleur 2 

Brei steeds 2 naalden met kleur 1 totdat er 6 
rijen zijn.  
 

Brei steeds 2 naalden met kleur 1 totdat er 5 
rijen zijn.  

In de 6e rij met kleur 2 gaatjes maken: 3 steken 
boordsteek, 1 omslag, 2 samenbreien, 1 av, 1 r, 
in boordsteek, 1 omslag, 2 samenbreien, 1 av, 
1 r in boordsteek, brei zo tot het einde van de 
naald. Brei de teruggaande naald in 
boordsteek, alleen de omslag gewoon rechts.  
Er zijn nu in totaal 24 naalden 
 

In de 5e rij met kleur 2 gaatjes maken: 3 steken 
boordsteek, 1 omslag, 2 samenbreien, 1 av, 1 r 
in boordsteek, 1 omslag, 2 samenbreien, 1 av, 
1 r in boordsteek, brei zo tot het einde van de 
naald. Brei de teruggaande naald in 
boordsteek, alleen de omslag gewoon rechts. 
Er zijn nu in totaal 20 naalden 

Ga verder met kleur 1: 12 steken tricotsteek. 
Neem de draad van kleur 2 mee! 
 

Ga verder met kleur 1: 10 steken tricotsteek. 
Neem de draad van kleur 2 mee! 

Kleur 2: 10 steken ribbel. Brei deze 10 steken 
apart  totdat er 10 ribbels zijn = 20 naalden. 
Knip de draad af. 
 

Kleur 2: 8 steken ribbel. Brei deze 8 steken 
apart totdat er 8 ribbels zijn = 16 naalden.  
Knip de draad af. 

Neem nu met kleur 1 al breiend 10 steken 
langs de rand van het gebreide lapje op, brei 
de 10 steken van het lapje en neem dan 
vervolgens aan de andere kant van het lapje 
10 steken op. Brei de naald in tricotsteek uit. 
Je hebt 54 steken. 

Neem nu met kleur 1 al breiend 8 steken langs 
de rand van het gebreide lapje op, brei de 8 
steken van het lapje en neem dan vervolgens 
aan de andere kant van het lapje 8 steken op. 
Brei de naald in tricotsteek uit.  
Je hebt 44 steken. 
 

Brei in totaal 8 naalden tricotsteek.  
 

Brei in totaal 6 naalden tricotsteek.  

Brei met kleur 2 nu 2 naalden ribbelsteek 
 

Brei met kleur 2 nu 2 naalden ribbelsteek 

Ga verder met kleur 1 in tricotsteek en brei de 
volgende steken als volgt samen: 
Naald 1: 2+3 / 23+24 / 31+32 / 52+53 
Naalden 2 - 4 – 6 averechts 
Naald 3: 2+3 / 22+23 / 28+29 / 48+49 
Naald 5: 2+3 / 21+22 / 25+26 / 44+45 
Naald 7: 2+3 / 20+21 / 22+23 / 40+41 
Er staan nu in totaal 38 steken op de naald 
 

Ga verder met kleur 1 in tricotsteek en brei de 
volgende steken als volgt samen: 
Naald 1: 2+3 / 19+20 / 25+26 / 42+43 
Naalden 2 - 4 averechts 
Naald 3: 2+3 / 18+19 / 22+23 / 38+43 
Naald 5: 2+3 / 17+18 / 19+20 / 14+35 
 
Er staan nu in totaal 32 steken op de naald 

Neem nu de 3e breinaald en zet 19 steken op 
deze naald en 19 op de andere naald. Zorg dat 
de goede kanten tegen elkaar aan zitten. 
Kant af zoals boven is aangegeven. 
 

Neem nu de 3e breinaald en zet 16 steken op 
deze naald en 16 op de andere naald. Zorg dat 
de goede kanten tegen elkaar aan zitten. 
Kant af zoals boven is aangegeven. 
 

Brei een tweede slofje 
Werk de draadjes af. Sluit de zijnaad. Rijg het koordje om en om door de gaatjes 

 

  


