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Gezell ige trui met ronde hals en raglanmouwen. 
Organic look in mosterdgeel, een van dé kleuren  

momenteel.  Speciaal voor jongens en meisjes die van  
dieren houden. Ben je geen borduurexpert dan ga je gewoon 

voor het pure breiwerk.

Janus by

2/3/4/5/6/8/10/12/14 jaar
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Borstomtrek (BO): meet horizontaal op het breedste punt van de buste. 

afmetingen

matentabel

* De mouwlengte is de maat inclusief de schouderlengte.

•  Breinaalden nr 4,5 en 5

•  Rondbreinaald nr 4,5

•  Maasnaald

•  In water oplosbaar vlies (vb. Soluvlies 321) of stukje patroonpapier

•  Garen: Stockholm, Lang Yarns, dikte 4,5-5 (zie tabel)

1 bolletje wol van 50 gr bevat 90 m garen.

maat (jaar)

mosterd (kleur 11)

2-3

5x 50 gr

4-5

6x 50 gr

6-8

6x 50 gr

10

7x 50 gr

12

7x 50 gr

14

8x 50 gr

benodigdheden

maat (jaar)

LL (cm)

BO (cm)

2

92

52

3

98

54

4

104

56

5

110

58

6

116

60

8

128

64

10

140

68

12

152

72

14

164

76

maat (jaar)

lengte (cm)

mouw* (cm)

1/2 BO (cm)

2

38,5

35

31

3

40

39

32

4

41,5

41,5

33

5

42,5

44,5

34

6

44

47

35

8

47

50,5

37

10

50

54,5

39

12

53

58,5

41

14

56

62,5

43

proeflapje

Brei een proeflap van 15x15 cm in averechtse tricotsteek met naalden nr 5. Meet 
10x10 cm op je proeflap: je telt 19 steken en 23 naalden. Brei met een dunnere naald, 
als je proeflap breder is en met een dikkere naald als je proeflap smaller is.

gebruikte steken

•  Italiaanse opzet: ben je een beginner, bekijk youtube filmpjes over Italiaans opzetten

•  Boordsteek 1/1: 1 steek averechts, 1 steek rechts, steeds herhalen. In de teruggaande
naald de steken breien zoals ze zich voordoen.

•  Averechtse tricotsteek: 1 naald averechts, 1 naald rechts

•  Stiksteek: met een maasnaald op het breiwerk borduren

BO BO
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werkbeschrijving

Zet 59/61/63/65/67/69/73/77/81 steken op met 
naalden nr 4,5. Gebruik hiervoor de Italiaanse  
opzet of een gewone opzet. Brei 5,5/5,5/5,5/6,5/ 
6,5/6,5/6,5/6,5/6,5 cm boordsteek 1/1. Begin met  
1 steek averechts. 

1

Brei  verder averechtse tr icotsteek met naal-
den nr 5. Meerder in de eerste naald na de boord 
0/0/0/0/0/1/1/1/0 steken. Je hebt  in  totaal 
59/61/63/65/67/70/74/78/81 steken. Brei verder 
tot een hoogte van 25/26/27/28/28/30/32,5/33,5/35 
cm. Eindig met een naald rechts.

2

Minder voor de armuitsnijding in het begin van de 
naald: eerst aan beide kanten 4 steken, daarna 3 ste-
ken. Je hebt 45/47/49/51/53/56/60/64/67 steken. 

3

Minder vanaf dit punt telkens aan de voorkant van 
het werk als volgt (raglan): 

Naald 1: brei 2 steken rechts, neem de 3de steek 
af zonder breien, brei de 4de steek rechts, haal de 
3de steek over de 4de. Brei averechts tot 4 steken 
voor het einde: brei 2 steken rechts samen, brei 2 
steken rechts. 

Naald 2: brei 3 steken averechts, brei rechts tot op 3 
steken voor het einde, brei 3 steken averechts.

B r e i  d e z e  2  n a a l d e n  i n  t o t a a l 
15/15/16/16/17/18/19/21/22 keer. Je  houdt 
15/17/17/19/19/20/22/22/23 steken over. Laat de ste-
ken wachten tot het voorpand en de mouwen klaar zijn. 

4

Rugpand

Herhaal de voorgaande stappen voor het voorpand, 
maar herhaal de 2 naalden voor de raglan slechts 
9/10/11/11/12/13/15/16/17 keer. Eindig met een 
2de naald. Je hebt 27/27/27/29/29/30/30/32/33 
steken over.

5

Voorpand

Herhaal opnieuw de 1ste naald van de raglan, maar 
schuif daarbij voor de halsuitsnijding de middelste 
15/15/15/15/17/18/18/18/19 steken op een wacht-
naald of draadje. Brei de naald uit. Brei ook de 2de 
naald van de raglan tot aan de hals. 

6

Werk eerst de ene kant van de hals af. Keer je werk 
en minder 3 steken averechts in het begin van de 
naald. Brei de naald averechts uit, terwijl je op het 
einde rechts mindert voor raglan. Brei terug tot aan 
de hals. Keer je werk, minder 1 steek en brei de 
naald uit. Keer je werk en kant de laatste steken 
samen af. Werk nu de andere kant van de hals af. 

7

Mouw

Zet 31/31/33/33/35/37/39/41/41 steken op met 
naalden nr 4,5. Gebruik hiervoor de Italiaanse opzet 
of een gewone opzet. Brei 5,5/5,5/5,5/6,5/6,5/6,5/
6,5/6,5/6,5 cm boordsteek 1/1. Begin met 1 steek 
averechts. 

8
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Brei  verder averechtse tr icotsteek met naal-
den nr 5. Meerder in de eerste naald na de boord 
0/1/0/1/1/0/0/0/1 steken. Je hebt  in  totaal 
31/32/33/34/36/37/39/41/42 steken. Meerder elke 
2,5/2,5/3/3/3/3/3/3/3 cm aan weerszijden 1 steek  
tot je 45/48/49/52/54/57/61/65/68 steken hebt. 
Brei verder tot een totale hoogte van 24,5/27/29/ 
31/33/35,5/38,5/41,5/44,5 cm. Eindig met een naald 
rechts.

9

M i n d e r  v o o r  d e  m o u w ko p  a a n  b e i d e  k a n -
ten in het begin van de naald 4 steken. Je hebt 
37/40/41/44/46/49/53/57/60 steken.

10

Minder vanaf dit punt telkens aan de voorkant van 
het werk als volgt (raglan): 

Naald 1: brei 2 steken rechts, neem de 3de steek 
af zonder breien, brei de 4de steek rechts, haal de 
3de steek over de 4de. Brei averechts tot 4 steken 
voor het einde: brei 2 steken rechts samen, brei  
2 steken rechts. 

Naald 2: brei 3 steken averechts, brei rechts tot op  
3 steken voor het einde, brei 3 steken averechts.

Naald 3: brei 3 steken rechts, brei averechts tot op  
3 steken voor het einde, brei 3 steken rechts.

Naald 4 = naald 2.

Brei deze 4 naalden in totaal 3/3/3/3/4/4/4/4/5 
keer. Brei daarna naald 1 en 2 5/6/7/8/7/8/9/10/9 
keer. Herhaal  naald 1  nog 1  keer. Je  houdt 
19/20/19/20/22/23/25/27/30 steken over. 

11

M i n d e r  i n  d e  t e r u g g a a n d e  n a a l d 
10/10/9/10/10/11/12/13/15 steken. Keer je werk 
en herhaal de mindering van naald 1, maar enkel in 
het begin van de naald, brei de naald uit. Minder in de 
teruggaande naald 4/5/5/5/6/6/6/7/8 steken. Keer 
je werk en herhaal de mindering van naald 1, maar 
enkel in het begin van de naald, brei de naald uit. 
Minder in de teruggaande naald 2/2/2/2/3/3/4/4/4 
steken. Keer je werk en kant de laatste steken af. 

Brei de tweede mouw in spiegelbeeld. 

12

Schuif de steken van het rugpand op een rond-
breinaald 4,5. Neem breiend steken op langs de 
mouwkop, het voorpand, de andere mouwkop tot je 
76/80/80/82/88/92/94/98/102 steken hebt. Brei 
2,5 cm boordsteek 1/1. Brei 1 naald averechts. Brei 
verder 2,5 cm boordsteek 1/1. Brei 1 naald met een 
katoendraad en kant losjes af.

14

Halsboord

Naai het raglandeel van de mouwen aan het voor- en 
rugpand met de matrassteek.

13

Vouw de halsboord om en bevestig met een stik-
steek elke steek van de halsboord (net onder de 
katoendraad) aan de onderkant van de halsboord. 
Knip de katoendraad als je de boord rondom hebt 
vastgenaaid.

15

Borduur het dier

Teken de gewenste tekening over op het vlies. Neem 
een kijkje op www.fibremood.com voor inspiratie. 
Borduur met stiksteek het dier op de trui. Bevochtig 
het vlies.

16
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Heb je geen oplosbaar vlies? 
Gebruik patroonpapier en 
scheur het voorzichtig weg als 
je borduurwerk klaar is.

Naai de zij- en mouwnaden aan elkaar met een  
matrassteek. Werk alle losse draden weg en laat een 
nacht onder een vochtige doek rusten.

17

Afwerking


