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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.

Dit rompertje is toch te schattig om te verstoppen onder kleding? Perfect om te dragen tijdens een warme zomerdag 
waarop de baby alleen dit rompertje draagt. Heerlijk koel door het gebruik van het katoengaren. De willekeurig 
geborduurde madeliefjes knallen er mooi uit op de zoete roze ondergrond.

Benodigdheden
Durable Coral, art. 010.6 kleur 203 Light Pink (2 bollen)
Durable Coral mini, art. 010.71 kleuren 310 White (1 bol), 309 Light Yellow (1 bol)
Dill Knopen 11mm, art. 007.150185 (5 stuks)

Overige benodigdheden 
Bijpassend garen om de knoopjes mee vast te zetten
Rondbreinaald 3mm met 50cm kabel
Stekenmarkeerders (2 stuks)
Haaknaald 3mm
Stopnaald
Schaar

Gebruikte steken
R   recht
AV  averecht
GK  goede kant
VK  verkeerde kant
O   omslag
2rsam  2 steken recht samen breien
VM  verplaats markeerder
afh gv  averecht afhalen met het garen voor het werk
AAB  afhalen, afhalen, breien = 2 steken recht afhalen, zet ze terug op de linkernaald en brei ze door de 
  achterste lus samen

Moeilijkheidsgraad
Gevorderd

Afmeting
Geschikt voor een baby van 1-3 maanden oud
26 cm hoog, 23 cm breed (breedste punt) 

Stekenproef
23 steken breed = 10 cm
33 steken hoog = 10 cm

Werkbeschrijving
Achterflap
Zet 16 steken op
Toer 1-6: alle steken R;
Toer 7 GK: alle steken R, zet 2 extra steken op;
Toer 8 VK: alle steken AV, zet 2 extra steken op;
Herhaal toer 7 en 8 totdat je 56 steken op de naald hebt staan.
Brei nog 1 toer alle steken R. Knip de draad door en zet de steken over op een hulpdraad. 

Voorflap
Zet 16 steken op 
Toer 1 en 2: alle steken R;
Toer 3: 2 R, O, 2rsam, 3 R, O, 2rsam, 3 R, O, 2rsam, 2 R; 
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Toer 4-6: alle steken R;
Toer 7 GK: alle steken R;
Toer 8 VK: alle steken AV;
Toer 9-12: herhaal toer 7 en 8; 
Toer 13 GK: alle steken R, zet 2 extra steken op;
Toer 14 VK: alle steken AV, zet 2 extra steken op;
Toer 15-22: herhaal toeren 13 en 14;
Toer 23 GK: alle steken R, zet 10 steken extra op;
Toer 24 VK: alle steken AV, zet 10 steken extra op; 

Zet de steken van de achter flap over op de rondbreinaald (foto 1 en 2)
Brei verder als volgt:
Brei alle steken R voor de voorflap tot 1 steek voor het eind, brei 2rsam. Dit is 1 steek van de voorflap en 1 steek van de 
achterflap (foto 3).
Brei alle steken R tot 1 steek voor het eind van de achterflap, brei 2rsam. Dit is 1 steek van de achterflap en 1 steek van 
de voorflap. 
Plaats een markeerder. Deze geeft het begin van de toer aan. 

Brei verder in het rond, alle steken R totdat de zijkant 8 cm hoog is. Plaats een 2e markeerder aan de andere zijkant 
zodat je aan de voor- en achterzijde een even aantal steken hebt. 

Je gaat nu minderen aan beide zijkanten. Doe dit als volgt: 
Toer 1: 1 R, 2rsam, R tot 3 steken voor de markeerder, AAB, 1 R, VM, 1 R, 2rsam, R tot 3 steken voor de markeerder, AAB, 
1 R; 
Toer 2-6: alle steken R;
Herhaal toeren 1-6 nog eens 3 keer. 
Brei vervolgens, in het rond, alle steken R, totdat de zijkant 19 cm hoog is. 

Je gaat nu de voor- en achterzijde, los van elkaar, heen en weer breien en tegelijk steken minderen. Start met de voorzijde 
en brei verder als volgt:
Toer 1 GK: 3 R, 2rsam, r tot 5 steken voor de 2e markeerder, AAB, 3afh gv, keer om; (verwijder de markeerder)
Toer 2 VK: 3 R, AV tot 3 steken voor het eind van de toer, 3afh gv, keer om;
Toer 3 GK: 3 R, 2rsam, R tot 5 steken voor het eind van de toer, AAB, 3afh gv, keer om;
Toer 4 VK: 3 R, AV tot 3 steken voor het eind van de toer, 3afh gv, keer om;
Herhaal toeren 3 en 4 tot dat je nog 28 steken op de naald hebt staan. 
Brei vervolgens de volgende 2 toeren in totaal 4 keer.
Toer 1 GK: R tot 3 steken voor het eind van de toer, 3afh gv, keer om;
Toer 2 VK: 3 R, AV tot 3 steken voor het eind van de toer, 3afh gv. 

Afkant toer voorzijde
2 R, 2rsam in de achterste lus, zet 3 steken over op de linkernaald en herhaal deze stappen totdat je nog 3 steken op de 
naald hebt staan. Knip de draad door en rijg deze door de overgebleven 3 steken. 

Ga verder met de achterzijde
Toer 1 GK: 3 R, 2rsam, R tot 5 steken voor het eind van de toer, AAB, 3afh gv, keer om;
Toer 2 VK: 3 R, AV tot 3 steken voor het eind van de toer, 3afh gv, keer om;
Herhaal toeren 1 en 2 tot dat je nog 28 steken op de naald hebt staan. 
Brei vervolgens de volgende 2 toeren, in totaal 4 keer.
Toer 1 GK: R tot 3 steken voor het eind van de toer, 3afh gv, keer om;
Toer 2 VK: 3 R, AV tot 3 steken voor het eind van de toer, 3 afh gv. 
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Afkant toer achterzijde en koord breien
3 R, zet deze 3 steken op een hulpdraad en brei verder als volgt: 2rsam in de achterste lus, zet 3 steken over op de 
linkernaald en herhaal deze stappen totdat je nog 3 steken op de naald hebt staan. 
Brei vanaf deze 3 steken een koord en doe dit als volgt: 3 R, zet de steken over op de linkernaald. Herhaal dit totdat je 
koord 10 cm lang is. Knip de draad door op zo’n 15 cm en rijg deze door de 3 steken. 

Ze nu de 3 steken van de hulpdraad over op je breinaald en herhaal bovenstaande voor het maken van het koord. 

Maak nu aan het uiteinde van beide koorden een lusje met de haaknaald. Haak 5 lossen en sluit deze tot een lusje en 
hecht het overgebleven draad af. Dit lusje past om een knoopje van 1 cm breed. Mocht je grote knoopjes hebben haak 
dan 1 of 2 lossen extra (foto 4).

Boord bij beenopening
Neem zo’n 50 steken op aan de goede kant. Het is niet erg als het er 1 meer of minder is. 
Brei 3 toeren alle steken R en kant dan alle steken losjes af. Herhaal dit voor de andere opening. 

Knoopjes vastzetten
Zet 2 knoopjes in de bovenste hoeken van het voorpand en 3 knoopjes op de achterflap aan de onderzijde vast. 

Borduren madeliefjes
Borduur met een stopnaald en kleuren White en Light Yellow zo’n 5 madeliefjes op het rompertje. Ik plaatste ze 
willekeurig op de voorzijde van het rompertje. Maak eerst een rondje met de Light Yellow draad en vervolgens zo’n 6 a 7 
blaadjes met het witte draad. 

Werk alle losse draden weg. 
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