
BEERTJIEPAK 
MET MUS EN SERP 

BENODIGDHEDE: Fiesta Pullskein (1 00. 
g'Ultt rekstnnge): 200 9 beige (B): 200 9 geel 
(G): 20 9 irgp,enk (P): 20 g bruin (Br); een 
paar elk bremaalde van 3 mm en 4 mm: 2 
knoples vir truitjl€. 2 e/ fens gro ter knope LJlr 
skouerbroekl€. 
MA TE: Om k leuter van 1', rot 2 iaar oud te 
pas. 
SPANNING : 20ste en 28 rye = lOx lO em 
oar koussteek met 4- mm-bremaalde 
AFKORTINGS: Breiwerk: r - bre, regs: 
ow - bre, oweregs: st (e ) - steek (steke). 
oorbl - oorblywende; ks - koussteek: ver· 
meer - v€.rmee rder: vermin - uerminder: aft 
- alternat,ewe: vlg - volgende; rif - riffelsleek 
(= een regs. een a weregs, 1 1. 6f (wee regs, 
twee aweregs . 2/2. 5005 oangedui): oks -
omgekeerde koussteek; weersk - weers
kante. Borduurwerk: scamsreek . vulsreek. 
worssreek. 

TRUITJIE 
AG TERPANT: Met Ben 3·mm-breinaalde 
stel 72 ste op en brei 3 em 212·ril . 

Slaan oar na 4·mm·breinaalde en ks. brei 
voort tot werk 20 em lank '5 vana! begm. 
Mousgatvorming: Heg aan weersk va n 
elke alt ry een keer 4 ste af. dan een keer 2 
ste. dan een keer 1 SL 

Brei reguit voort tot werk 33 em lank IS 

vanaf begm. 
Skouer- en halsvorming: Heg aan regter · 
kant van werk 42 ste af. 

Slaan oor na 3-mm-breinaalde en brei 
voorl op oorbl16 ste V ir Iinkerskouer; brei 2 
em 2/ 2·nf. 

Heg al die ste in vlg ry af. 
VOORPANT: Soos agterpant tot wefk 24 
em lank is vanaf begin. 

Brei nou 2 rye P, 2 rye B en 2 rye G. Brei 
voort met B tot werk 27 em lank is vana! 
begm. 
Halsvorming: Heg middelste 18 ste a! en 
brei skouers afsonderlik . Vermin 1 st aan 
halsrand elke alt ry, 4 keer. 

Brei voort tot werk 33 em lank is vana! 
begin, slaan oar na 3·mm·breinaalde en 2/ 2· 
rif, brei 1 em. maak in vlg ry 2 knoopsgate , 
die eerste knoopsgat 1st vana! halsrand , en 
tweede 6 ste vana! mousgatrand by skouer. 

Brei nag 1 em en heg al die ste af. 
MOUE: Met B. en 3-mm·breinaalde stel 44 
ste op en brei 4 em 2/2·ri f. 

Slaan oar na 4-mm -breinaalde en brei ks 
tot werk 6 em lank is vana! begm. 

Brei dan 2 rye P, 2 rye B, 2 rye G. 
Slaan oor na B en brei voort met B,. 

"ermeer weersk 1 st elke 3 em, 5 keer. 
Brei voort tot werk 24 em lank is vanaf 

begm. 
Moukopvorming: Heg 4 ste af aan beg van 
v lg 2 rye, heg 'daarna 2 ste af aan beg van 
daaropvlg 2 rye; vermin 1 st aan weersk van 
daaropvlg 8 alt rye; vermin dan 2 ste aan 
weersk in a lt rye, 3 keer ; heg al die s te in 
daaropvlg ry af. 
AFWERKING : Werk nate toe . Met B en 
3·mm·breinaalde tel s teke van halsrand op 
en brei 2 em 212· rif. Heg af. Werk knope aan 
Imkerskouer van aglerpanl va, 

SKOUERBROEKIE 
AGTERPANT: Met G en 3-mm·breinaalde 
slel 34 sle op vir eerste broekspyp en brei 4 
em 212-rif. 

Slaan oor na 4·mm·bremaalde en brei oks 
lot werk 29 em lank is vanaf begin . 

Plaas ste op 'n reserwenaald. 
Brei 'n tweede broekspyp op dieselfde 

manier. 
Brei ste op breinaald, slel8 ste op vir krUls 

en brei steke van reserwenaald at op die
sel!de breinaald. 

Vermin 1 st aan weersk van kruis-ste in 
elke alt ry, 4 keer. 

Brei dan reguit voorl tol werk 48 em lank 
is van a! begin (gemeel oor syrand ). 
Mousgatvorming: Heg 4 ste af aan beg van 
vlg 2 rye, heg dan 2 ste af aan beg van 
daaropvlg 6 rye, vermin 1 st aan weersk van 
4 daaropvlg alt rye. 

Brei voorl tol werk 28 em lank is vanaf 
beg, gemeet oar syrand, slaan oar na 3-mm
breinaalde en brei 1 em 2/ 2·rif. 

Heg al d,e ste af. 
VOORPANT: Soos agierpant. 
SAK OP BO RSSTUK: Met B en 4·mm· 
breinaalde stel 30 ste op en brei ks. vermeer 
aan weersk 1 st elke alt ry. 5 keer. 

Brei reguit voort tot werk 14 em lank is 
vanaf begin , plaas 10 sle aan weersk op 
stekehouers . 

Brei voort op die 10 middelste ste. brei 1 ry 
aw aan regte kant van werk am voulyn aan 
Ie dui. brei dan weer 1 em ks. 

Heg al die ste af. 
Tel sle van stekehouer aan regterkant op, 

brei tot werk 15 em lank is vanaf beg, brei 
dan 'n knoopsgal, wat 2 steke breed is, in 
middeL 

Vermin terselfde rtyd aan weersk 1 st 
elke alt ry 3 keer, heg oarbl sle af. 

Brei linkerkant am ooreen te sterno 
S KOUERBANDE: Met geel en 3-mm-brei 
naliide stel 64 sle op en brei 2 em 2/ 2-rif. 

Heg al die steke af. 
AFWERKING: Werk nate toe. Mel G en 
3·mm·breinaalde tel sle rondom armsgat op 
en brei 1 em 2/ 2·rif. Heg al die steke af. 

Borduur op sak volgens diagram, met 
vuls teek vir oe s tamsteek vir snor en wors 
steek (mel bruin) vir sproete op wange. 

Borduur bek met pienk in duplikaatsteek . 
Vou sak met voulyn langs en werk ge · 

voude deel vas. 
Werk sak dan aan borsstuk vas 5005 op 

folo gesien kan word . 
SERP 

Met geel en 4·mm·breinaalde stel21 ste op 
en brei ks , vermeer aan weersk 151 elke alt 
ry 6 keer. Plaas die ste op 'n reserwenaald. 

Brei 'n Iweede heUte op dieselfde manier. 
Plaas steke van albei hel!tes op een breinaald 
en brei 1QO em reguit. Plaas al die ste op 'n 
reserwenaald . 
AFWERKING : Borduur mel · vulsteek , 
stamsteek, duplikaatsteek en worssteek 'n 
kop op vourste deel, raadpleeg diagram. 
Vou serp oorlangs dubbel mel verkeerde 
kanle na buite, werk smal, geronde kant 
asook lang kant toe. o op serp om en werk 
Iweede kart kant mel duplikaalsteek toe .• 
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