
Deze kerst maakt Club Geluk kleine gebreide kersttruien voor in de kerstboom. Hang de mini-sweater aan een 
klein kledinghangertje als kerstdecoratie en move over kerstballen! Maak ze voor je boom, als kerstcadeau en 
brei ze het hele jaar door; er komt toch ieder jaar weer een kerstfuif aan. In het boek staan 24 patronen en is 
bovendien tweetalig: Nederlands en Engels. 

Knit yourself a merry little Christmas sweater ....en help 
LINDA.foundation gezinnen in financiële nood een fijne kerst te geven. 
Armoede is niet eerlijk! En daarom wil Club Geluk iedereen oproepen deze 
winter mini kerstruitjes voor in de kerstboom te breien. 

Brei een mini truitje uit het boek of download het patroon voor je 
eigen ontwerp. Stuur deze naar Club Geluk op en wij doneren 1,00 euro per 
verkocht truitje. Kun je niet breien? Koop dan een truitje voor in je 
boom. Kijk voor de breiactie voor LINDA.foundation en voor de reeds 
gebreide truitjes op: www.clubgeluk.nl lees hier meer over deze actie. 
En check de actie out op LINDA.foundation.

Truitje met kaars 
Kijk voor het basis patroon in het boek: Kleine Kersttruien breien met Club Geluk of download het gratis 
patroon, voor deelname aan de breiactie voor LINDA.foundation, op www.clubgeluk.nl

Garen: 
Durbable Soqs 1 bol
411 Mimosa (geel)
408 Fresh coral (oranje)
318 Tomato (rood)
325 Black (zwart)
326 Ivory (wit)
227 Antique pink (roze) 
416 Duck egg blue (mint)

Kleuren volgorde:
Brei de basistrui als volgt met behulp van het gratis basis patroon van de website van Club Geluk:
1-2. Rood
3-34. Mint
35-36. Roze (mouwen) of rood (romp)

Maas naderhand de volgende tekening op het midden van het truitje met:
411 Mimosa (geel), 408 Fresh coral (oranje), 318 Tomato (rood), 325 Black (zwart), 326 Ivory (wit) 
en 227 Antique pink (roze).
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Copyright: Club Geluk

Meer patronen voor kleine kersttruien? Deze staan in Kleine Kersttruien breien met Club Geluk. 


