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Jules & Julie 3

Zeven jaar geleden opende ik de wolwinkel Julija’s in Antwerpen, twee jaar ge-

leden kwam het eerste boek uit en er volgde een jaar later een deel 2. Jules en Julie

bleek al snel een succes. Jullie breiden er met plezier op los, jullie enthousiasme

werkt aanstekelijk en ik kreeg zin om er nog een deel 3 aan te breien. Inspiratie

haalde ik uit jullie projecten, breiblogs, Pinterest ... De breigekte zette niet alleen

jonge mama’s en oma’s aan het werk, ook heel veel tieners hebben de breinaalden

ondertussen vastgenomen. In dit boek heb ik speciaal voor de grote meiden een

paar leuke breipatroontjes gezet. Ik hoop jullie met dit boek zin te geven in een

nieuw breiproject en de breigekte nog meer te verspreiden. Heb je vraagjes of

ergens hulp bij nodig, dan help ik je met veel plezier in de bakstenen winkel! 

Veel breiplezier!

JULIE JAEKEN



inhoudstafel 
damestruien

zonneroosje 2, p. 114 primula, p. 120 ranonkel, p. 109 anjer, p. 103

veronica, p. 98 ranonkel, p. 109 sering, p. 105 sneeuwklokje, p. 92

lathyrus, p. 104 pioen, p. 113 kattestaartje, p. 95 marjolein, p. 112

papaver, p. 117 korenbloem, p. 96 boterbloem, p. 101 edelweiss, p. 119
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inhoudstafel 
babyspullen

aster, p. 114 lelietje-van-dalen, p. 88 madelief, p. 108 dovenetel, p. 99

munt, p. 81 lelie, p. 79 margriet, p. 93 margriet, p. 93

cactus. p. 85 agapanthus, p. 89

klaver, p. 78 akelei, p. 100

cactus. p. 85 bosanemoon, p. 91

margriet / platte kraag, p. 93

viooltje, p. 78

iris, p. 80 campanula, p. 83

rozemarijn, p. 87

vergeet-me-nietje, p. 111 dotterbloem, p. 86 muizenoortje, p. 94

agapanthus, p. 89



6 dekentjes

inhoudstafel 
accessoires tieners en dames

accessoires kinderen

roos 1, p. 82 roos 2, p. 82 roos 3, p. 82 zonnebloem, p. 88

lavendel, p. 107 geranium, p. 83

paardenbloem, p. 87

lobelia, p. 106kersje, p. 116

clematis, p. 104 narcis, p. 115

tulp, p. 123

tulp, p. 122 tulp, p. 122 tulp, p. 122

sleutelbloem, p. 123



inhoudstafel 
kinderen

Afkortingen – breien

r.: recht breien
av.: averecht breien
st.: steek of steken
nld.: naald of naalden
R1: rij 1
R2: rij 2
afk.: afkanten
tot.: totale 
int. meerdering: intercalaire meerdering
enkelvoudige meerdering: 1 st. afhalen, 1 st. breien,
kant de afgehaalde steek af op de gebreide steek. 
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zonneroosje 1, p. 113 madeliefje, p. 108 anjer, p. 102 marjolein, p. 111

primula, p. 121 blauweregen, p. 113 phlox, p. 106 anemoon, p. 97

agapanthus, p. 89 grasklokje, p. 110 kleine pimpernel, p. 95

iris, p. 80 klaproos, p. 116





De werkbeschrijvingen van de stukken 
vind je vanaf p. 77.

INSPIRATIE
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Donkerblauwe kindertrui Agapanthus op p. 89 in streepjes boordsteek 1/1, lichtblauwe kindertrui Agapanthus
op p. 89 in gerstekorrelsteek, kindermuts Geranium op p. 88.
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Beige damestrui Korenbloem op p. 96, grijze kindercardigan Anemoon op p. 97.
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sjaal op blz. 145, grijs kleedje op blz. 147, rood kleedje op blz. 149

15





Stap-voor-stap uitgelegd, 
met foto en tekening van het model.

Veel breiplezier!

WERKSCHRIFT
60 gebreide stukken



Benodigdheden
Breigaren
• Lichtgrijze versie: 100 % alpaca, Blue Sky
Alpacas Sport Weight: 3-3-3-4-4-5 × 50 g
(100 m)
• Grijs gemêleerde versie: 100 % katoen, Deb-
bie Bliss Cotton Denim: 2-2-2-2-3-3 × 100 g
(200 m)
Breinaalden: nr. 4
Knopen: 2 van 15 mm

Gebruikte steken
• Ribbelsteek: alle nld. r. breien
• Intercalaire meerdering: neem de draad op
tussen 2 st. uit de vorige naald en brei deze
verdraaid
• Knoopsgat: *2 st. samenbreien, 1 omslag*
• Mindering: 2 st. samenbreien

Proeflapje 
In ribbelsteek: 10 × 10 cm = 20 st. en 42 nld.

Afmetingen
Breedte
21-23-25-27-29-31 cm
Hoogte tot armsgat
14-15-16-18-20-22 cm
Totale hoogte trui
22-24-26-28-30-32 cm

Lengte mouw tot armsgat
14-15-16-18-20-22 cm

Werkwijze
Rugpand
Begin met breinaalden nr. 4 en zet 42-46-50-
54-58-62 st. op. Brei in ribbelsteek. Kant op
14-15-16-18-20-22 cm tot. hoogte aan beide
kanten 2 st. af voor de armsgaten = 38-42-
46-50-54-58 st. Minder dan aan beide kanten
voor de raglan in elke 2de nld.: 1st. r., 2 st. sa-
menbreien, brei tot er 3 st. op de breinaald
staan, 2 st. samenbreien, 1 st. r. Herhaal deze
mindering (3-4-4-5-5-6 ×) = 32-34-38-40-
44-46 st. Brei verder en kant op 22-24-26-
28-30-32 cm tot. hoogte de resterende st. af.

Voorpand
Begin met breinaalden nr. 4 en zet 42-46-50-
54-58-62 st. op. Brei in ribbelsteek. Kant op
14-15-16-18-20-22 cm tot. hoogte aan beide
kanten 2 st. af voor de armsgaten = 38-42-
46-50-54-58 st. Minder dan aan beide kanten
voor de raglan in elke 2de nld. zoals bij de rug.
Maak tegelijkertijd het splitje. Zet de eerste
22-24-26-28-30-32 st. in wacht. Neem de
laatste 16-18-20-22-24-26 st. op en brei het
linkerdeel. Zet aan het midden 6 st. extra op
= 22-24-26-28-30-32 st. Vergeet niet te min-
deren voor de armsgaten = 19-20-22-23-25-
26 st. Kant op 19-21-23-25-27-29 cm tot.
hoogte de eerste 8-8-10-10-10-10 st. af voor
de hals = 11-12-12-13-15-16 st. Minder vervol-
gens voor de hals op 2 st. van de kant 1 st.
(5 ×) = 6-7-7-8-10-11 st. Brei verder en kant
op 22-24-26-28-30-32 cm tot. hoogte de res-
terende st. voor de schouder af. Neem de
overige 22-24-26-28-30-32 st. in wacht op-
nieuw op en brei het rechterdeel. Brei het
rechtervoorpand op dezelfde manier als het
linkervoorpand, maar dan in spiegelbeeld.
Maak 2 knoopsgaten.

Mouwen
Begin met breinaalden nr. 4 en zet 28-30-32-
34-38-40 st. op. Brei in ribbelsteek. Meerder
aan beide kanten in elke 8ste nld. (3-4-4-5-5-
6 ×) = 34-38-40-44-48-52 st. Minder op 14-
15-16-18-20-22 cm tot. hoogte voor de raglan
zoals bij het rugpand = 24-26-28-30-34-36
st. Kant de resterende st. af. Brei de tweede
mouw op dezelfde manier.

Afwerking
Naai de schoudernaden dicht. Naai de mou-
wen in. Naai de zijnaden en de mouwnaden
dicht. Naai het splitje onderaan dicht en naai
de knopen aan.

Klaver  
0-3-6-12-18-24 maanden
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Benodigdheden
Breigaren
• Blauwe versie: 100 % alpaca, Blue Sky Alpa-
cas Sport Weight: 3-3-4-4-5-5 × 50 g (100 m)
• Roze versie: 100 % katoen, Debbie Bliss
Cotton Denim: 2-2-2-2-3-3 × 100 g (200 m)
Breinaalden: nr. 4
Knopen: 4-5-5-6-6-7 van 12 mm

Gebruikte steken
• Ribbelsteek: alle nld. r. breien
• Intercalaire meerdering: neem de draad op
tussen 2 st. uit de vorige naald en brei deze
verdraaid
• Knoopsgat: *2 st. samenbreien, 1 omslag*
• Mindering: 2 st. samenbreien

Proeflapje
In ribbelsteek: 10 × 10 cm = 20 st. en 42 nld.

Afmetingen
Breedte
21-23-25-27-29-31 cm
Hoogte tot armsgat
14-15-16-18-20-22 cm
Totale hoogte trui
22-24-26-28-30-32 cm
Lengte mouw tot armsgat
14-15-16-18-20-22 cm

viooltje  
0-3-6-12-18-24 maanden



Werkwijze
Rugpand 
Begin met breinaalden nr. 4 en zet 44-48-52-
56-60-62 st. op. Brei in ribbelsteek. Kant op
12-14-16-18-20-22 cm tot. hoogte voor de
armsgaten aan beide kanten 3 st. af = 38-42-
46-50-54-56 st. Minder vervolgens 1 st. aan
beide kanten op 2 st. van de kant. Herhaal
deze mindering in elke 2de nld. door 2 st. sa-
men te breien (2-2-2-3-3-3 ×) = 34-38-42-
44-48-50 st. Kant op 20-22-24-26-28-32 cm
tot. hoogte de middelste 12-14-16-18-20-22
st. af. Brei beide schouders afzonderlijk ver-
der. Brei nog 4 nld. en kant de resterende st.
af.

Linkervoorpand
Begin met breinaalden nr. 4 en zet 24-26-28-
30-32-34 st. op. Brei in ribbelsteek. Kant op
12-14-16-18-20-22 cm tot. hoogte voor de
armsgaten links 3 st. af. = 21-23-25-27-29-31
st. Minder vervolgens op 2 st. van de kant in
elke 2de nld. links (2-2-2-3-3-3 ×) = 19-21-23-
24-26-28 st. Kant op 18-20-22-24-26-28 cm
tot. hoogte voor de halsuitsnijding rechts 5-
6-7-8-8-9 st. af = 14-15-16-16-18-19 st. Minder
vervolgens op 2 st. van de kant in elke 2de nld.
rechts 1 st. (3-3-4-4-4-5 ×) = 11-12-12-12-14-
14 st. Kant op 21-23-25-27-29-33 cm tot.
hoogte de resterende st. af.

Rechtervoorpand
Brei dit op dezelfde manier als het linkervoor-
pand, maar in spiegelbeeld. Maak 4-5-5-6-6-
7 knoopsgaten op 3 st. van de kant.

Mouwen
Begin met breinaalden nr. 4 en zet 28-30-32-
34-36-38 st. op. Brei in ribbelsteek. Maak aan
beide kanten een intercalaire meerdering in
elke 8ste nld. (3-3-3-4-4-5 ×) = 34-36-38-42-
44-48 st. Kant op 12-14-16-18-20-22 cm tot.
hoogte aan beide kanten 3 st. af = 28-30-32-
36-38-42 st. Minder vervolgens 1 st. aan
beide kanten op 2 st. van de kant. Herhaal
deze mindering in elke 2de nld. door 2 st. sa-
men te breien (2-2-2-3-3-3 ×) = 24-26-28-
30-32-36 st. Kant onmiddellijk na de minde-
ringen de st. af.

Afwerking
Naai de schouders dicht. Naai de mouwen in.
Naai de mouwnaden en de zijnaden dicht.
Naai de knopen aan.

Afmetingen
Breedte
23-25-27-29-32-34-36-38-40 cm
Hoogte tot armsgat
15-17-19-20-21-23-25-27-29 cm
Hoogte raglan
11-12-13-14-15-16-17-18-19 cm
Totale hoogte trui
26-29-31-34-36-39-42-45-48 cm
Lengte mouw tot armsgat
15-17-19-20-21-23-25-27-29 cm

Werkwijze
Rugpand
Begin met breinaalden nr. 3 en zet (54-59-
64-69) 74-79-84-89-94 st. op. Brei 6 nld. in
ribbelsteek. Brei vervolgens verder met brei-
naalden nr. 3,5 in tricotsteek. Brei de middel-
ste (18-22-26-26) 30-34-34-34-38 st. in fan-
tasiesteek. Kant op (15-17-19-20) 21-23-25-
27-29 cm tot. hoogte voor de armsgaten aan
beide kanten 2 st. af = (50-55-60-65) 70-75-
80-85-90 st. Minder vervolgens voor de ra-
glan op 2 st. van de kant: 2 st. r., 1 enkelvou-
dige overhaling, brei r. tot er nog 4 st. op de
breinaald staan, 2 st. samenbreien, 2 st. r.
Maak deze minderingen in elke 2de nld. (15-
16-17-18) 19-20-22-24-26 ×. Kant de reste-
rende (20-23-26-29) 32-35-36-37-38 st. af.

Linkervoorpand
Begin met breinaalden nr. 3 en zet (30-32-
34-36) 40-42-44-46-50 st. op. Brei 6 nld. in
ribbelsteek. Ga verder met breinaalden nr.
3,5 en brei als volgt: (4-4-5-5) 5-6-6-6-6 st.
ribbelsteek (voor het knoopsgatenpat), (10-
14-14-14) 18-18-22-22-26 st. in fantasiesteek,
brei de resterende (16-14-15-17) 17-18-16-18-
18 st. in tricotsteek. Brei verder in tricotsteek
met fantasiesteek en een boordje in ribbel-
steek voor het knoopsgatenpat. Kant op (15-
17-19-20) 21-23-25-27-29 cm tot. hoogte voor
de armsgaten links 2 st. af = (28-30-32-34)
38-40-42-44-48 st. Minder vervolgens voor
de raglan op 2 st. van de kant: brei r. tot er
nog 4 st. op de breinaald staan, 2 st. samen-
breien, 2 st. r. Maak deze minderingen in elke
2de nld. (15-16-17-18) 19-20-22-24-26 ×. Zet,
wanneer er (10-11-12-13) 14-15-17-19-21 min-
deringen gemaakt zijn, de st. van het knoops-
gatenpat in wacht. Minder vervolgens aan de
halszijde (2-3-3-4) 7-7-7-7-7 st. (1 ×), 2 st. (1 ×),
1 st. (2 ×). Blijf ondertussen ook minderen
voor de raglan. Kant de resterende st. af.

Rechtervoorpand
Brei dit op dezelfde manier als het linkervoor-
pand, maar dan in spiegelbeeld. Maak
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Benodigdheden
Breigaren: 100 % katoen, Moya: (3-3-4-4) 4-
5-5-6-6 × 50 g (135 m)
Breinaalden: nr. 3 en 3,5
Knopen: (4-4-5-5) 6-6-6-7-7 van 12 mm

Gebruikte steken
• Ribbelsteek: alle nld. r. breien
• Tricotsteek: *1 nld. r., 1 nld. av.*
• Fantasiesteek:
R1: *2 st. av., 1 st. op hulpnaald voor werk, 1
st. r., brei de st. op de hulpnaald*, herhaal van
* tot * en eindig met 2 st. av.
R2: *2 st. r., 1 st. av., 1 omslag, 1 st. av.*, her-
haal van * tot * en eindig met 2 st. r.
R3: *2 st. av., 3 st. r.*, herhaal van * tot * en
eindig met 2 st. av.
R4: *2 st. r., 3 st. av.*, herhaal van * tot * en
eindig met 2 st. r.
R5: *2 st. av., 1 st. afhalen, 2 st. r., kant de af-
gehaalde steek af op de 2 gebreide st., her-
haal van * tot * en eindig met 2 st. av.
Herhaal van R2 tot R5.

Proeflapje
In tricotsteek: 10 × 10 cm = 23 st. en 28 nld.

lelie
(3-6-12-18) maanden, 2-4-6-8-10 jaar 
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www.lannoo.com
Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een
nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met 
interessante, exclusieve aanbiedingen.

Julija's shop
Nationalestraat 118, 2000 Antwerpen
www.julijasshop.be
www.julijasshop.blogspot.be

Modellen, werkbeschrijvingen, patronen: © Julie Jaeken
Fotografie: Clair Obscur – www.fotografieclairobscur.be
Visagie: Sarah De Rycke
Vormgeving: Leen Depooter – quod. voor de vorm.

Locatie: Orangerie Jaeken, Eugeen Roelandtsstraat 23, 
2840 Reet 

Als u opmerkingen of vragen heeft, dan kunt u contact 
nemen met onze redactie: redactielifestyle@lannoo.com

© Uitgeverij Lannoo nv, 2016
D/2016/45/492 – NUR 460-474
ISBN: 978 94 014 3604 5

De auteursrechten voor alle modellen en pa-

tronen zijn eigendom van Julie Jaeken. De mo-

dellen en patronen in dit boek mogen dan ook

niet gekopieerd worden of voor commerciële

doeleinden gebruikt worden.

Indien u een workshop wilt organiseren rond

deze modellen, gelieve contact op te nemen met

redactielifestyle@lannoo.com.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uit-

gave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

een geautomatiseerd gegevensbestand en/of

openbaar gemaakt in enige vorm of op enige

wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op

enige andere manier zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de uitgever.


