
        trui breien?Foute kerst



Inspiratie: 
Als kind hoorden we rond de feestdagen 
vaak het nummer Jingle Bells, en ik geloof, 
dat het nummer op een kerstalbum van Jim 
Reeves te vinden was. 
In een van de strofes komt de volgende 
tekst voor:

“Down in Mexico, we have got no snow...
We have got no snow, down in Mexico!”

Ik heb op Internet gekeken, en de oudste 
uitvoering van Jingle Bells, waarin dit te ho-
ren was is van Glenn Miller en zijn orkest, in 
een uitvoering uit 1939. 

Maar ze houden in Mexico wel van feesten, 
en versieren alles wat ze versieren kunnen 
met lichtjes. 
Die lichtjes heb ik verwerkt in de kindertrui, 
omdat lichtjes mensen vrolijk maken. In de 
mouwen schijnen de lichtjes omhoog – dit 
is geen foutje. Niet ieder kerstlampje hangt 
recht in de boom, er schijnt er daar ook wel 
eens eentje omhoog.

Veel breiplezier!

~!~ 

Voor dit project heeft u nodig: 

Scheepjes Colour Crafter: 

voor de blauwe trui:
Groningen, (1259) 1 bol
Den Haag (1256) 1 bol
Hilversum (1257) 1 bol
Middelburg (1003)  3 bollen (4 bollen voor 
mt 134 en 146)
Ede (1002)  1 bol

Voor de rode trui:
Groningen, (1259) 1 bol
Den Haag (1256) 1 bol
Hilversum (1257) 1 bol
Zutphen (1828) 3 bollen (4 bollen voor mt
134 en 146)
Ede (1002) 1 bol

Voor de groene trui:
Burum (1709) 1 bol
Weert (1001) 1 bol
Almelo (1316) 1 bol
Emmen (1116)  3 bollen (4 bollen voor mt 
134 en 146)
Mechelen (2013)  1 bol

Naalden en rondbreinaalden 4 mm

Steekverhouding: 23 steken en 29 naalden 
in tricotsteek = 10 x 10 cm

Maten: 98 – 110 – 122 – 134 – 146

Opzetten op rondbreinaald: 100 – 120 – 
140 – 160 – 180 steken met de hoofdkleur
Sluit de ronde en brei vervolgens 20 rondes 
boord: 2 recht, 2 averecht.

Brei vervolgens de teltekening in. De telte-
kening geeft 10 steken aan, die worden her-
haald. U breit de teltekening 1 x. van toer 1 
tot en met toer 60. Brei daarna verder in de 
hoofdkleur.

Op een hoogte van 32 – 36 – 37 – 38 – 38  
cm splitst u het werk. Brei het rugpand ver-
der in de hoofdkleur over 50 – 60 – 70  – 80 
– 90 steken tot een hoogte van 448 – 52 – 
55 - 57 -59  cm. Laat steken wachten.

Brei het voorpand over de andere 50 – 60 – 
70  – 80 – 90 steken tot een hoogte van 43– 
47 – 50-  52  – 54  cm. Kant de middelste 16 
– 20 – 24 – 28 – 32 steken af, en brei de de-
len voor de schouder apart verder. Minder 
aan de halszijde in elke heengaande naald 
nog 4 x 1 steek (aan beide zijden van de 
hals) Op een hoogte van 48 – 52 – 55 - 57 
-59 cm keert u het werk zodat de verkeerde 
kant voor komt, en kant u de steken tegelijk 
met de steken van het rugpand af – gebruik 
hiervoor de drie naalds afkantmethode.

“DOWN IN MEXICO, 
  WE HAVE GOT NO SNOW...
  WE HAVE GOT NO SNOW,  
  DOWN IN MEXICO!”

Neon          Lights



De steken voor de hals aan het rugpand 
blijven op de naalden staan.  Neem met 
de hoofdkleur en naalden zonder knop (of 
rondbreinaald) de steken op langs de hals. 
Tel het aantal steken, ze moeten deelbaar 
zijn door 4.

 Brei 10 rondes boord: 2 recht, 2 averecht. 
Kant steken af.

Mouwen: 

Neem rond het armsgat  ongeveer 80 – 80 
– 90 – 100 – 100 steken op de hoofdkleur. 
Markeer het begin van de ronde met een 
steekmarkeerder. 
Brei  het patroon in, volgens de teltekening.

Voor maat 98: Minder in elke 4e naald aan 
weerszijden van de markeerder 1 steek. ( 
18 x ). Op een lengte van 25 cm: Brei 10 
rondes boord 2 recht, 2 averecht. Kant ste-
ken af.
Voor maat 110: Minder in elke 4e naald 
aan weerszijden van de markeerder 1 
steek. ( 18 x ). Op een lengte van 28 cm: 
Brei 10 rondes boord 2 recht, 2 averecht. 
Kant steken af.

Voor maat 122: Minder in elke 4e naald 
aan weerszijden van de markeerder 1 
steek. ( 23 x ). Op een lengte van 32 cm: 
Brei 10 rondes boord 2 recht, 2 averecht. 
Kant steken af.
Voor maat 134: Minder in elke 4e naald 
aan weerszijden van de markeerder 1 
steek. ( 26 x ). Op een lengte van 35 cm: 
Brei 10 rondes boord 2 recht, 2 averecht. 
Kant steken af.
Voor maat 146: Minder in elke 4e naald 
aan weerszijden van de markeerder 1 
steek. ( 26 x ). Op een lengte van 37 cm: 
Brei 10 rondes boord 2 recht, 2 averecht. 
Kant steken af.

Brei de tweede mouw gelijk aan de eerste.

Hecht alle draden af. 



Blad1

Pagina 1

Ede              (bijkleur 1)

Middelburg    (hoofdkleur)

Hilversum      (bijkleur 2)

Groningen     (bijkleur 3)

Den Haag      (bijkleur 4)

Tips
WASSEN: WIJ ADVISEREN TEN ALLEN TIJDE HANDWAS. PLAT DROGEN.

MOCHT U DE TRUI TOCH IN DE MACHINE WIL-LEN WASSEN, EN U WILT ZEKER WETEN, DAT DE KLEUREN NIET GAAN UITLOPEN, DOE DAN DIT EERST:

MAAK EEN TRICOTSTEEK PROEFLAPJE, EN VERWERK HIERIN ALLE KLEUREN. LAAT DIE MEEDRAAIEN IN DE WASMACHINE. U ZIET DAN SNEL GENOEG, OF DE KLEUREN UITLOPEN, EN WAT DE WASMACHINE DOET MET UW TRUI. 



Inspiratie:
Een kerstliedje van heel lang geleden, 
ooit gezongen door Slim Whitman, 
die in de eerste regel direct de sfeer 
zet: “Music now is sounding every-
where, the Joybells are ringing...“-
Daarbij gevolgd door het liedje van 
Jim Reeves met de titel “Snowflake”. 
Beide liedjes zetten de sfeer van de 
kerstdagen uit vroeger tijden weer. 
Een ding wat ik zeker wist: er komen 
heel veel sneeuwsterren op deze trui. 
Gecombineerd met ornamenten heb-
ben ze geleid tot een bijzondere trui.

Gareninformatie: 
De trui wordt gebreid in Scheepjes 
Colour Crafter. Voor het glinster ef-
fect loopt er een draadje Lizzy met de 
bijkleur mee, deze is niet verplicht.

De rode trui:
4 (5) bollen Amsterdam (1010)
1 bol Barneveld (1005)
2 bolletjes Lizzy (kleur 7)

De blauwe trui:
4 (5) bollen  Tynaarlo (1011)
1 bol Weert (1001)
2 bolletjes Lizzy (kleur 2)

De groene trui:
4 (5) bollen Emmen (1116)
1 bol Gouda (1081)

Steekverhouding: 20 steken en 24 
naalden = 10 x 10 cm in tricotsteek.
Gebruikte naalden: 4 mm

Let op: alleen de breedte voor de da-
mestruien verschilt. Basis is een rug-
breedte van 50 cm – 60 cm – 70 cm. 
Breit u aub een proeflapje! 

Opzetten voor het rugpand met de 
hoofdkleur: 100 – 120 – 140 steken.

Brei 20 naalden boord: 2 recht, 2 ave-
recht. Vervolg in tricotsteek tot er to-
taal 126 toeren zijn gebreid. U moet 
die turven!

Vervolg: Brei 10 toeren boord: 2 
recht, 2 averecht. Laat het rugpand 
wachten op een rondbreinaald.

Voorpand:
Zet op als beschreven bij het rugpand 
en brei 20 toeren boord. De bijkleur 
waarmee u gaat inbreien wordt sa-
mengebreid met de Lizzy. U breit dus 
in met twee draden.

Voor de 120 stekenversie: markeer 
de 1e en de laatste 10 steken –  die 
worden in de hoofdkleur gebreid. Het 
patroon bestaat uit 100 steken, en de 
verdeling wordt dus: 10 – 100 – 10

Voor de 140 stekenversie: markeer de 
1e en de laatste 20 steken. Die wor-
den in de hoofdkleur gebreid. Het 
patroon bestaat uit 100 steken en de 
verdeling wordt dus 20 – 100 – 20

Na het inbreien van het patroon breit 
u nog 1 toer averecht. Vervolg met 10 

EEN KERSTLIEDJE VAN HEEL 
LANG GELEDEN, OOIT GEZONGEN 
DOOR SLIM WHITMAN, DIE IN DE 
EERSTE REGEL DIRECT DE SFEER 
ZET: “MUSIC NOW IS SOUNDING 
EVERYWHERE, THE JOYBELLS 
ARE RINGING...“

Snowflakes



toeren boord 2 recht 2 averecht.

Kant dan de eerste  28 – 36  – 44  ste-
ken 
af, samen met die voor het rugpand, 
door middel van de drienaalds af-
kantmethode. Doe dit ook voor de 
andere schouder. Kant daarna de ste-
ken voor de hals af.

Mouwen: (hoofdkleur)

Zet 44 (48) steken op en brei 20  toe-
ren boord, 2 recht, 2 averecht.
Brei verder in tricotsteek. 
Meerder in elke zesde naald aan 
weerszijden 1 steek.
Brei tot een totale lengte is bereikt 
van 50 (51) cm.
Kant steken af.

Hecht de draden af.

Zet de mouwen aan, sluit de zijna-
den. 

Tips
DE DAMESTRUI IS EEN TRUI MET EEN GROOT IN-

BREIPATROON OP HET VOORPAND. ER WORDT UIT-

GEGAAN VAN EEN RUGBREEDTE VAN 50 – 60 – 70 

CM, (DUS EEN OMTREK VAN 100 – 120 – 140 CM) 

MOCHT U EEN GROTERE MAAT WENSEN, DIE NIET 

BESCHREVEN IS, DAN KUNT U 20 STEKEN AAN HET 

TOTAAL OP TE ZETTEN STEKEN TOEVOEGEN. OM DE 

JUISTE PLAATS VOOR DE TELTEKENING TE BEPALEN 

PLAATST U DAN EEN MARKEERDER NA STEEK 30, 

EN NA STEEK 130.  VOOR DE MOUWEN ZET U NAAR 

WENS 4 OF 8 STEKEN MEER OP, DAN HET HOOGST 

AANGEGEVEN AANTAL, EN BREIT VERDER VOLGENS 

DE BESCHRIJVING.



Tips
MEISJESMATEN: U KUNT EEN MEISJESMAAT BREIEN VAN DEZE TRUI, DOOR IN PLAATS VAN NAALDEN 4 MET 
NAALDEN 3 TE WERKEN. DE MOUWEN PAST U DAN ALLEEN IN LENGTE AAN.BREI EEN PROEFLAPJE. ER WORDT IN HET PATROON VAN DE TRUI EEN STEEKVERHOUDING GEGEVEN. DAT IS 

NIET VOOR NIETS. HIEROP WORDT DE VOLLEDIGE BEREKENING VAN DE TRUI GEBASEERD. ALS U DE GEGEVEN 
STEEKVERHOUDING NIET HAALT, PAST U DAN UW NAALDDIKTE AAN.



De trui wordt gebreid in Colour Crafter:
in de modellen is gebruik gemaakt van de vol-
gende kleuren:

Emmen (1116)
Gouda (1081)
Antwerpen (2001)

Er zijn 4 - 4 - 5 bollen nodig

Voor Rudolph is in de modellen gebruikt: (u 
bent vrij om voor uw trui de gewenste kleu-
ren te kiezen)

Softfun: 
Taupe 2470
Wit 2412
Bruin 2491
Rood 2492
Stonewashed:
Black Onyx 803
Boulder Opal 804
Brown Agate 822

U breit met rondbreinaalden 4

Steekverhouding: 23 steken en 31 naalden = 
10 x  10 cm
Opzetten: 200 – 240 – 280 – 320 steken
Sluit de ronde, let op dat de steken niet ge-
draaid worden. Plaats een markeerder aan 
het begin en halverwege de ronde.

Brei naar wens 15  of 20 rondes boord: 2 
recht, 2 averecht.

Brei verder in tricotsteek tot een hoogte van 
42 – 44 – 45 – 46 cm is bereikt.
 Splits  het werk, brei verder in tricotsteek aan 
het rugpand, tot een lengte van
64 – 66 – 67 – 68 cm is bereikt.

Laat steken rusten.

Brei verder aan het voorpand, tot een hoogte 
van 59 – 61 – 62 – 63 cm.

Kant de middelste steken af (34 – 40 – 48 – 
54 steken) Brei de schouders apart verder.  
Minder aan weerszijden van de hals in elke 2e 
naald 4 x 1 steek. 
Kant op een hoogte van 64 – 66 – 67 – 68 
cm de steken van de schouders, samen met 
de steken voor de schouders van het achter-
pand af, door het werk te keren, en  met de 
drienaalds afkantmethode de steken af te 
kanten.

De steken voor de halsboord, aan het rug-
pand staan nu alleen nog op de naald.
Neem langs de hals op het voorpand een 
 
 
 
 
 

 even aantal steken op – het totaal aantal ste-
ken moet deelbaar zijn door 4.
Brei 10 rondes boord, 2 recht, 2 averecht.

Mouwen: Met de rondbreinaald:
Neem langs de armsgaten ongeveer 80  ste-
ken op. Markeer het beginpunt met een 
steekmarkeerder

Brei in tricotsteek, en minder in elke 10e rond 
aan weerszijden van de markeerder 12 x 1 
steek. 
Brei de overige 56 steken door, tot een lengte 
van 45 – 45 – 46 – 47 cm.
Brei 15 (20) rondes boord, naar wens.
Kant steken af.  Brei de tweede mouw iden-
tiek in lengte aan de eerste mouw. 

Hecht de draden af... maak en bevestig Ru-
dolph.

Rudolph
NB* Alles wordt in v gehaakt tenzij anders 
aangegeven in het patroon (Ik heb expres 
even aangegeven bij een nieuwe ronde dat 
het om een v gaat als een R wordt begonnen 
met 1meerd)

DE INSPIRATIE VOOR DE HERENTRUI 
KOMT UIT RUDOLPH, THE RED NO-
SED REINDEER. “RUDOLPH, WITH 
YOUR NOSE, SO BRIGHT, WON’T 
YOU GUIDE MY SLEIGH TONIGHT?” 
TRIGGERDE HET IDEE OM EEN APPLI-
CATIE VAN RUDOLPH TE MAKEN .

Rudolph

Tips
HET RENDIERHOOFD WORDT MET DE HAND ALS APPLICATIE OP DE TRUI BEVESTIGD, 

EN IETS OPGEVULD. LET U ER WEL OP, DAT DE VULLING GOED WORDT VERWERKT 

EN NIET UITSTEEKT. 



Hoofd 
Softfun #2470 taupe
R1. Haak 2l, 6v in 2e l van naald  (6)
R2. *1meerd* x6  (12)
R3. *1v, 1meerd* x6  (18)
R4. *1v, 1meerd, 1v* x6  (24)
R5. *3v, 1meerd* x6  (30)
R6. *2v, 1meerd, 2v* x6  (36)
R7. *5v, 1meerd* x6  (42)
R8. *3v, 1meerd, 3v* x6  (48)
R9. *7v, 1meerd* x6  (54)
R10. *4v, 1meerd, 4v* x6  (60)
R11. *9v, 1meerd* x6  (66)
R12. *5v, 1meerd, 5v* x6  (72)
R13. *11v, 1meerd* x6  (78)
R14. *6v, 1meerd, 6v* x6  (84)
R15. *13v, 1meerd* x6  (90)
R16. *7v, 1meerd, 7v* x6  (96)
R17. *15v, 1meerd* x6  (102)
R18. *8v, 1meerd, 8v* x6  (108)
R19. *17v, 1meerd* x6  (114)
R20. *9v, 1meerd, 9v* x6  (120)
R21. *19v, 1meerd* x6  (126)
R22. *10v, 1meerd, 10v* x6  (132)
R23. *21v, 1meerd* x6  (138)
R24. *11v, 1meerd, 11v* x6  (144)
Hecht draad af. Dit is de basis van het werk.

Snoet 
Softfun ecru #2426
R1. Haak 2l, 6v in 2e l van naald  (6)
R2. *1meerd* x6  (12)
R3. *1v, 1meerd* x6  (18)
R4. *1v, 1meerd, 1v* x6  (24)
R5. *3v, 1meerd* x6  (30)
R6. *2v, 1meerd, 2v* x6  (36)
R7. 36v (36)
R8. *5v, 1meerd* x6  (42)
R9. 42v (42)
Hecht af en laat draad over om de snoet aan 

het hoofd vast te naaien. Met stiksteek in 
zwart (Black Onyx Stonewashed) wordt in R6 
een mond gemaakt. Hierin wordt de ronde 
(R6) gevolgd. De mond is 12 steken lang. Be-
vestig de snoet met spelden aan het hoofd en 
naai voor drie kwart vast aan hoofd. Vul de 
snoet op met vulmiddel en naai verder vast.

Neus Merino Soft Rood #621
Maak een pompon met een pomponmaker of 
een karton met diameter van 5cm en bevestig 
deze aan de bovenkant van de snoet van het 
rendier.
Ogen 2x Black Onyx Stonewashed + Softfun wit
R1. In Black Onyx Haak 4l
R2. 2hst, *2 hst meerd*, 1hst, *1 hst meerd* (8)
R3. *1meerd (v)* , 1v, *1meerd* x3, 1v, 
*1meerd* x2 (14)
R4. In wit 1hst, *1 hst meerd*, *1 st meerd, 2l, 
2st in zelfd stk*, *1 st meerd*,  1hst, 2v, keer 
werk zonder kl.
R5. 1hv, 1v, 2hst, 3st, 1hst in 2l van vorige R, 
3hst, 1v, 1hv.
Hecht draden af. Neem borduur garen in zwart 
om de ogen vast te maken aan het hoofd. 
Hierdoor ontstaat er een leuk effect doordat 
er een zwart randje om het oog zit. 

Oren 2x Scheepjes Softfun ecru #2426 taupe 
#2470
R1. In #2426 Haak 6l
R2. 4hst, *3hst in vlg stk*, 3hst, *2hst in vlg 
stk* (12)
R3. *1meerd (v), 1v* x2, *1meerd* x3, 1v, 
*1meerd, 1v* x2 (19)
R4. *1meerd, 2v* x2, 2v, *1meerd* x2, 2v, 
*1meerd, 2v* x2, 1v (25)
R5. *1meerd, 4v* x5 (30)
R6. *1 hst meerd*, *1st, 1l, 1st in zelfd stk*, 
*1hst meerd*, 27v (34)
R7. 1hst, *1hst meerd*, 1st, *2st, 1l, 2st in 
zelfd stk*, 1st, *1hst meerd*, 1hst, 25v, 1hv 
R8. Wissel naar #2470 Haak 1l, 5v, *1hst, 1l, 
1hst in zelfd stk*, 6v, *3v, 1meerd* x6, 1v.
Hecht af en laat draad over om oren te beves-
tigen aan hoofd.
Gewei zijtak Merino Soft #609 x2
R1. Haak 2l, 6v in 2e l van naald  (6)
R2. *1meerd* x6  (12)
R3-R8. 12v   
 (12)
R9. *1meerd* x3, 3v, *1mind* x3 (12) 
(Zo ontstaat er een bocht in het werk)
R10. 12v (12)
R11. 3v, *1meerd* x3, *1mind* x3 (12)
R12. 12v
R13-R14. *1mind*, 3v, *1meerd* x3, *1mind* 
x2 (12)
R15-R20. 12v.
Vul met vulmiddel. Hecht af en laat stuk draad 
over om zijtak vast te maken aan het midden 
van de basis, die hierna gehaakt zal worden.
Gewei basis Merino Soft #609 x2
R1. Haak 2l, 6v in 2e l van naald  (6)

R2. *1meerd* x6  (12)
R3. *2v, 1meerd* x4 (16)
R4-R25 16v. (16)
Hecht af en laat stuk draad over om gewei vast 
te maken aan hoofd. Naai eerst de zijtak van 
het gewei vast aan de basis en vul daarna op 
met vulmiddel. Leg de open kant plat tegen 
elkaar aan en naai dicht. Naai vervolgens het 
gewei aan het hoofd van het rendier vast.


