
WERKBESCHRIJVING - Poppenvestje

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

Lidy: “Het blijft fantastisch om te doen: lieve poppenkleertjes haken, naaien, óf breien! In dit geval koos ik ervoor om 
een poppenvestje te breien. Van dit lieve vestje wat ik voor CraftKitchen heb ontworpen worden poppenmoeders (groot 
en klein) zeker blij! Een mooi vest voor pop, geschikt voor koele zomeravonden... ;-) Met het heerlijk zachte garen van 
Rowan, en op pen 5, is hij zo gemaakt. Dit vest is voor een pop van ongeveer 35 a 40 cm.”

 

Benodigdheden

•  1 bol Rowan Kidsilk Haze (brei met dubbele draad,
kies zelf een kleur die je mooi vindt);
•  Breinaalden nld 5.

Belangrijk!

•  Tricot steek, 1 nld recht, 1 nld averecht breien.
•  Ribbel, alle nld recht breien.

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Werkbeschrijving

Achterpand
Zet 32 steken op. Brei 4 nld ribbel. Brei verder in tricotsteek tot een hoogte van 13 cm. Kant aan beide kanten voor de 
armsgaten 3 st. af. Brei verder tot een hoogte van 6 cm van af het armsgat. Kant voor de schouders aan beide kanten 2 x 
4 st. Af. Kant de laatste 10 steken af.

Voorpand
Rechter voorpand: zet 16 st. op. Brei 4 nld ribbel.  Brei verder in tricotsteek. Voor de bies, bij teruggaande nld. brei je de 
eerste 2 st. recht. Brei verder tot een hoogte van 13 cm. Kant  op de teruggaande nld 3 st. af. (armsgat) Brei 4 nld. Voor de 
mindering midden voor, 2 st. recht, 1 st  r, afhalen, 1 st r, afgehaalde st. overhalen. Minder na elke 4e nld 3 x 1 st.  Bij een 
armsgat hoogte van 6 cm voor de schouder 2 x 4 st. afkanten. Brei de laatste 3 steken nog 6 nld ribbel.

Linker voorpand in spiegelbeeld breien. Voor de mindering midden voor brei je, tot 4 st. voor het einde, 2 st. samen 
breien, 2 r.

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Mouwen
Zet 18 st. op. Brei 4 nld. Ribbel. Meerder elke 4e 
nld aan beide kanten 1 st. Bij een hoogte van  10 
cm alle steken afkanten. Sluit de zij en schouder 
naden. Sluit de mouwen. Zet de mouwen in de 
armsgaten. 

Veel succes en plezier! Lidy


