
Breibeschrijving van het babyspencertje voor een kindje van 6 maanden.  
 

Achterpand: 

Zet 68 steken in de hoofdkleur op met 

breinaald nr. 2 en brei 2 centimeter 

(ongeveer 8 naalden) boordsteek (één 

steek recht, één steek averecht). 

Daarna ga je met breinaald nr. 3  en de 

kleur wit  over in de tricotsteek: 1e toer 

recht, 2e toer averecht, 3e recht etc.   

Na 4 toeren wissel je weer van kleur. 

Na 40 naalden voor de armsgaten aan 

weerszijden  1x3, 1x2 en 3x1 steken 

afkanten. Je houdt nu 52 steken over.  

Brei met deze 52 steken verder tot een 

hoogte van 25 cm en kant dan de 

middelste 24 steken af; brei de twee delen 

nu afzonderlijk verder.  

Aan de ene kant brei je met de 14 steken 

die er nog op staan met naald nr. 2 6 

naalden boordsteek in de hoofdkleur, daarna kant je het boordje af. Met de 14 steken die nog aan de 

andere kant op de naald staan brei je ook 6 naalden boordsteek en ook die kant je af.  

Neem nu langs de boord (de 24 afgekante steken én langs de kant van de stukjes met de boordsteek) 

met de hoofdkleur met naald nr. 2 in totaal 34 steken op. Brei nu 6 naalden boordsteek en kant alle 

34 steken in één keer af.  

 

Voorpand: 

Breien als het achterpand, maar nu op 22 cm hoogte de middelste 4 steken afkanten en de twee 

delen afzonderlijk verder breien.  

Kant aan de kant van de hals 1x4, 1x3, 1x2 en 1x1 steken af, zodat je 14 steken overhoudt.  

Aan de ene kant brei je met de 14 steken die er nog op staan met naald 2  6 naalden boordsteek in 

de hoofdkleur en brei er na 2 naalden een knoopsgat in (omslag om de pen en de volgende twee 

steken samen breien, In de volgende naald brei je dan de omslag weer als steek, zo ontstaat er een 

klein gaatje) Na 6 naalden kant je het boordje af. Brei nu het andere deel van het voorpand in 

spiegelbeeld en eindig ook nu met 6 naalden boordsteek (met knoopsgat) met  de 14 steken die nog 

op de naald staan . Alles in één keer afkanten.  

 

Neem nu langs de boord  én langs de kant van de stukjes met de boordsteek (net als bij het 

achterpand ) met de hoofdkleur in totaal 34 steken op. Brei nu met naald 2 6 naalden boordsteek, 

waarbij je aan de uiteinden ook een knoopsgaatje maakt (zie foto op de volgende bladzijde)  en kant 

na 6 naalden alle 38 steken in één keer af. 

 

 

 

 



Afwerking 

Zet nu het voor- en achterpand aan elkaar; dat zijn maar hele kleine stukjes. 

De beide boordstukjes boven op de schouders moeten over elkaar heenvallen. Op het achterste 

gedeelte komen dan de knoopjes, de stukjes van het voorpand komen dus bovenaan. 

Aan de zijkanten zet je nu het voor- en achterpand aan elkaar. Zo blijft er heel veel ruimte over om 

de halsopening zo ruim mogelijk te maken, bij jonge kindjes heel handig.  

 

Nu neem je langs het ene armsgat met naald nr. 2 68 steken op en breit 6 naalden boordsteek, 

daarna doe je hetzelfde bij het andere armsgat.  

Nu naai je de zijnaden aan elkaar en naai je de vier knoopjes op het achterste deel van schouderbies.  


