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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld 
voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Lila is de trendkleur van het jaar 2021! En van mij mogen ook de kleine meiden eraan geloven! Met dit colorblock rokje 
loopt je dochter, nichtje of buurmeisje erbij als een hippe dame. 

Benodigdheden
Durable Cosy extra fine, art. 010.80
- Kleur A: 396 Lavender
- Kleur B: 2192 Pale pink
- Kleur C: 2137 Mint
- Kleur D: 2211 Curry
ReStyle Pyjama Elastiek 25mm, art. 015.20281

Overige benodigdheden
Rondbreinaald 3,5mm 40 of 60 kabel
Rondbreinald 4mm 40 of 60 kabel
Sokkennaalden maat 3,5mm (3 stuks)
Stekenmarkeerdder
Stopnaald
Schaar

Gebruikte steken 
R      Recht
AV      Averecht
1 rv&a      1 recht in de voorste en in de achterste lus 

Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)

Het patroon is geschreven voor kinderen in de leeftijd van 2 (3/4 en 5/6 jaar)

Zet met kleur A en naald 3,5 mm 124 (134, 144) steken op en sluit in het rond. Gebruik een stekenmarkeerder om het 
begin/eind van de toer aan te geven. 
• Brei 14 toeren alle steken R. 
• Brei 1 toer alle steken AV. 
• Brei 14 toeren alle steken R. Knip de draad door. 

Zet alle steken op naald 4 mm en ga vanaf nu verder met kleur B.
• Meerder nu als volgt: * 3 steken R, 1rv&a *, herhaal dit tot het eind van de toer. 
• Brei 7 toeren alle steken R. Knip de draad door. 

Brei nu verder met kleur C.
• Brei 30 (34, 39) toeren alle steken R. Knip de draad door.

Brei nu verder met kleur D.
• Brei 4 toeren alle steken R. Knip de draad door.

Brei nu verder met kleur A.
• Brei 4 toeren alle steken R.
• Brei 1 toer alle steken AV
• Brei 4 toeren alle steken R en kant alle steken losjes af. 

Je werk ziet eruit als foto 1.

Afwerken boorden
Leg het rokje binnenste buiten. Vouw de onderste boord naar binnen. Doordat we 1 toer averecht gebreid hebben is dat 
heel eenvoudig. Naar nu met een stopnaald en een stuk garen heel eenvoudig de afgekante steken aan de lussen aan de 
binnenkant (foto 2).

Knip nu een stuk elastiek af van ca. 50 (55, 60 cm) en naai dit met een naaimachine aan elkaar (foto 3).
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Leg dit stuk elastiek om de bovenkant van het rokje en vouw het bovenste deel van de boord er overheen (foto 4). Naai 
de boord vast aan de binnenkant van het rokje. Op dezelfde manier als de boord aan de onderzijde. Je werk ziet er aan de 
binnenzijde uit als foto 5.

Bretels
Nu starten we met de bretels. Meet vooraf hoe groot de 2 stroken moeten worden. Elk kindje is verschillend qua torso 
lengte dus het is lastig om daar standaardmaten voor aan te houden.

Gebruik nu de 3 sokkennaalden van 3,5 mm (foto 6). Zet 12 steken op en verdeel de steken over 2 naalden (6 per naald) 
en sluit in het rond. Brei alle steken R. De eerste helft van de totale lengte brei je met kleur A en de tweede helft met 
kleur C. Kant losjes af. Herhaal dit nog een keer voor de 2e bretels. Start met kleur B en eindig met kleur D. 

Naai de bretels vast op het rokje (links voor naar rechts achter en rechts achter naar links voor)(foto 7).

Werk alle losse draadjes netjes weg.


