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Julie’s voorwoord
In september 2009 opende ik een wolwinkel in Antwerpen, Julija’s shop. Ik maakte

van mijn passie mijn beroep. Voor mijn winkel en breiwerkjes ging ik op zoek naar

de mooiste wolletjes met een eigen verhaal. Ik gebruik uitsluitend natuurlijke garens

uit lokale spinnerijen verspreid over de hele wereld. De wol is afkomstig van lokale

schaapjes en lama’s en werd door lokale boeren op een eerlijke manier verwerkt.

Eén klein minpunt aan werken met plaatselijke wolfabriekjes is dat er geen kant-

en-klare patroontjes beschikbaar zijn. Zo kwam ik op het idee om zelf patroontjes

te maken. Het liefst van al maak ik truitjes voor baby’s en kindjes, projectjes die

klaar zijn in een paar dagen of weken. Ik heb drie kindjes, Moo (8 jaar), Flor (6 jaar)

en Jos (3 jaar). Allemaal hadden ze bij de geboorte een koffertje vol minitruitjes en

-broekjes. Al mijn projectjes deel ik graag met jullie via mijn blog (www.julijasshop.

  blogspot.be) en Instagram (@julijasshop_breit). 

Na het succes van Jules & Julie 1, 2 en 3 is er nu ook een vierde boek. Al jullie positieve

reacties en berichtjes in de winkel of via sociale media geven mij telkens weer de

energie om verder te gaan. Meer dan veertig projectjes die ik de voorbije twee jaar

maakte, voor mijn kindjes of als geboortegeschenkje voor vrienden, zijn in dit boek

gebundeld. Ik hoop dat ik met Jules & Julie 4 nog meer mama’s en oma’s aan het werk

kan zetten. Veel breiplezier! 

JULIE JAEKEN





Babykleertjes

Rosa zonder noppen, p. 16 Rosa met noppen, p. 16 Lili, p. 26 Sofia, p. 29

Siebe (voor- en achterkant), p. 32

Siebe, p. 34 Oscar, p. 42

Theo, p. 48

Felix, p. 43

Janne, p. 36

Oscar, p. 40

Poppenkleertjes

Felix, p. 46

Laure, p. 52 Stella, p. 58

Lewis, p. 62 Meike, p. 64 Sienna, p. 134Milla, p. 92



Decoratie en dekentjes

Mille, p. 20

Lenn, p. 22

Max, p. 21

Flor en Flore, p. 24

Lio, p. 28

Renée, p. 38

Jesse, p. 50

Colette, p. 66Rufus, p. 54

Fin, p. 56

Gitte, p. 82

Sam, p. 86 Aiko, p. 142

Nore, p. 96 Feije , p. 124

Accessoires



Kindertruien

Korneel, p. 68 Boris, p. 70 Olivia, p. 74 Jonas, p. 76

Emma, p. 80 Elliot, p. 90 Milla, p. 94 Joppe, p. 100

Marta, p. 102 Romi, p. 106 Jasper, p. 109 Lenn, p. 114

Joren, p. 116 Arne, p. 119 Lucie, p. 128 Sienna, p. 132

Lola, p. 136 Marieke, p. 140
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B E N O D I G D H E D E N
Breigaren: 50% wol, 50% polyamide, Fila-
ture du Valgaudemar Douceline 3-3-4-4 ×
40 g (166 m)
Rondbreinaalden van 80 cm of DPN: nrs.
3 en 3,5
Elastiek: 60 cm
Markeerringen

G E B R U I K T E  S T E K E N
R: rij
N: naald
DS: dubbele steek
Tricotsteek: *1 nld. r, 1 nld. av*
Tricotsteek op rondbreinaalden: alle nld. r

P R O E F L A P J E
In tricotsteek: 10 × 10 cm = 24 st. en 32 nld.

W E R K W I J Z E
De broek is gebreid van onderen naar bo-
ven. Je begint bij de eerste kous en breit
vervolgens een been. De kousjes zijn ge-
breid van teen naar been. 

Voet
Zet 12 st. op met Judy’s Magic Cast On  (zie
youtube.com). 
Op elke naald staan 6 steken: 6 st. op N1
en 6 st. op N2. 
Je kunt eventueel een stekenmarkeerder
gebruiken om de steken op N1 en N2 van
elkaar te scheiden.

R1: N1: alle st. r; N2: alle st. r verdraaid
(door de achterste lus).
R2: N1: 1 st. r, 1 int. meerdering, brei tot de
laatste st., 1 int. meerdering, 1 st. r; N2:
1 st. r, 1 int. meerdering, brei r tot de laatste
st., 1 int. meerdering, 1 st. r.
Herhaal R2 nog 1 keer tot je in totaal 20 st.
hebt. 
R3: N1: alle st. r; N2: alle st. r.

de dubbele steek als één steek).
R7: DS, 8 st. r, draai je werk (brei steeds de
dubbele steek als één steek).
R8: DS, 9 st. av, draai je werk (brei steeds
de dubbele steek als één steek).
R9: DS, 10 st. r, draai je werk (brei steeds
de dubbele steek als één steek).
R10: DS, 11 st. av, draai je werk (brei steeds
de dubbele steek als één steek).
R11: DS, brei r en herneem alle steken (ook
de 14 steken in wacht). Brei de 4 DS die je
nog tegenkomt als 1 st. Brei vanaf hier op-
nieuw in het rond voor het beentje. 

Been
Brei verder op alle 28 st. Plaats een mar-
keerring aan het begin van de naald en na
14 st. Brei verder in tricotsteek en meerder
als volgt: brei 1 st., 1 int. meerdering, brei
tot 1 st. voor de markeerring, 1 int. meer-
dering, 1 st. r, haal de markeerring over, 1
st. r, 1 int. meerdering, brei tot 1 st. voor
de markeerring, 1 int. meerdering, 1 st. r. 

Herhaal deze meerdering in elke 4de nld.
(1-2-3-4 ×), dan in elke 8ste nld. (4-4-5-6 ×)
= 48-52-60-68 st. Brei verder in tricot-
steek tot 16-18-20-22 cm tot. hoogte, ge-
meten vanaf de eerste meerdering, en zet
de steken in wacht. Brei de tweede pijp op
dezelfde manier.

Body
Neem nu de steken van de eerste pijp weer
op = 96-104-120-136 st. Brei verder in tri-
cotsteek. Brei tot 14-15-16-17-18 cm tot.
hoogte, gemeten vanaf het kruis. Brei een
zoom: brei 2 cm in tricotsteek, brei 1 nld. av,
brei 2 cm in tricotsteek. Kant de st. los af. 

A F W E R K I N G
Naai de zoom naar binnen. Haal een elas-
tiekje door de tunnel. 

Lili
MATEN   

3-6-12-18 maanden

R4: N1: 1 st. r, 1 int. meerdering, brei tot de
laatste st., 1 int. meerdering, 1 st. r; N2:
1 st. r, 1 int. meerdering, brei r tot de laatste
st., 1 int. meerdering, 1 st. r.
Herhaal R3-4 nog 1 keer tot je in totaal
28 st. hebt.

Brei in tricotsteek tot 5-5, 5-6 cm tot.
hoogte en vorm de hiel. 

Hiel
Volgende nld.: N1: alle st. r.
Zet de st. van N1 in wacht. De hiel wordt
heen en weer gebreid over de 14 st. op N2.
Je breit verkorte toeren door middel van
Germaanse verkorte toeren. Een aantal ste-
ken blijven dus ongebreid:

R1: 13 r, draai werk.
R2: DS, 11 av, draai werk.
R3: DS, 10 r, draai werk.
R4: DS, 9 av, draai werk.
R5: DS, 8 r, draai werk.
R6: DS, 7 av, draai werk.
R7: DS, 6 r, draai werk.
R8: DS, 5 av, draai werk.
R9: DS, 4 r.

Brei de rechte nld. uit en brei in de vol-
gende rij elke DS (= 4 DS) als één enkele
steek. Draai je werk en maak een DS. Brei
de averechte nld. en brei opnieuw alle DS
(= 4 DS) aan het einde van de naald als één
steek. Draai je werk. 
R1: DS, 8 st. r, draai je werk.
R2: DS, 3 st. av, draai je werk.
R3: DS, 4 st. r, draai je werk (brei steeds de
dubbele steek als één steek).
R4: DS, 5 st. av, draai je werk (brei steeds
de dubbele steek als één steek).
R5: DS, 6 st. r, draai je werk (brei steeds de
dubbele steek als één steek).
R6: DS, 7 st. av, draai je werk (brei steeds

Babybroekje
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Lio

Sofia

Lili
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Felix
achterkant
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Oscar

Felix
met streepjes
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B E N O D I G D H E D E N
Breigaren: 100% baby alpaca, Lamana
Cusco, (3-3-4-4-5) 5-6 × 50 g (115 m) 
Knoopjes: (4-4-5-5-6) 6-6 van 13 mm
Breinaalden: nrs. 4 en 4,5

G E B R U I K T E  S T E K E N
Tricotsteek: *1 nld. r, 1 nld. av*
Boordsteek 2/2: R1: *2 st. r, 2 st. av*; R2:
brei de st. zoals ze zich voordoen

P R O E F L A P J E
In tricotsteek: 10 × 10 cm = 22 st. en 30 nld.

W E R K W I J Z E
Voorpand
Begin met breinaalden nr. 4 en zet (50-54-
58-62-66) 70-74 st. op. Brei 4 nld. in boord-
steek 2/2. Brei verder in tricotsteek met
breinaalden nr. 4,5. Kant op (14-15-17-19-
21) 23-25 cm aan beide kanten 2 st. af voor
de armsgaten = (46-50-54-58-62) 66-70 st.
Minder vervolgens aan beide kanten voor
de raglan op 2 st. van de kant: 2 st. r, 1 en-
kelvoudige overhaling, brei tot er nog 4 st.
op de breinaald staan, 2 st. samen breien,
2 st. r. Herhaal deze mindering (12-13-15-

Linkermouw
Begin met breinaalden nr. 4 en zet (30-30-
34-34-38) 38-42 st. op. Brei 4 nld. boord-
steek 2/2. Brei verder met breinaalden nr.
4,5 in tricotsteek. Meerder aan beide kan-
ten 1 st. als volgt: 
0-3-6 maanden: 1 st. in elke 8ste nld. (3-4-
4 ×) = 36-38-42 st.
12-18 maanden: 1 st. in elke 10de nld. (6-6 ×)
= 46-50 st.
2-4 jaar: 1 st. afwisselend in elke 6de en
8ste nld. (7-8 ×) = 52-58 st.
Kant op (15-16-18-20-22) 24-26 cm tot.
hoogte voor de armsgaten aan beide kan-
ten 2 st. af = (32-34-38-42-46) 48-54 st.
Minder vervolgens aan beide kanten voor
de raglan op 2 st. van de kant: 2 st. r, 1 en-
kelvoudige overhaling, brei tot er 4 st. op
de naald staan, 2 st. samen breien, 2 st. r.
Herhaal deze mindering in elke 2de nld.
(14-15-17-18-20) 22-24 ×. Kant, wanneer er
(12-13-15-16-18) 20-22 minderingen ge-
maakt zijn, links 3 st. af (2 ×). Blijf rechts
minderen voor de raglan. Kant de reste-
rende st. af.

Rechtermouw
Brei deze op dezelfde manier als de lin-
kermouw, maar dan in spiegelbeeld.

A F W E R K I N G
Naai de raglannaden. Naai de mouwnaden
en zijnaden. Neem rond de hals st. op en
brei 4 nld. in boordsteek 2/2. Kant af. Neem
st. op aan beide rugpanden. Brei 4 nld.
boordsteek 2/2. Kant aan de averechte kant
af. Verdeel knoopsgaten over het boordje
van het linkerrugpand (knoopsgat: 2 st. sa-
men breien, 1 omslag). Kant vervolgens af.
Naai de onderkant van de mouwen en de
zijnaden dicht. Borduur de naam op, ik ge-
bruikte daarvoor een kettingsteek. 

Felix
MATEN   

(0-3-6-12-18 maanden), 2-4 jaar

16-18) 20-22 ×. Wanneer er (8-9-11-12-14)
16-18 minderingen zijn gemaakt, kant dan
voor de hals de middelste (10-12-12-14-14)
14-14 st. af. Brei de beide delen apart ver-
der. Kant vervolgens aan de halskant in
elke 2de nld. af als volgt: 1 st. (3 ×). Blijf te-
gelijkertijd minderen voor de raglan. Kant
de resterende st. af.

Linkerrugpand
Begin met breinaalden nr. 4 en zet (24-26-
28-30-32) 34-36 st. op. Brei 4 nld. in boord-
steek 2/2. Brei verder met breinaalden nr.
4,5 in tricotsteek. Kant op (14-15-17-19-21)
23-25 cm links 2 st. af voor de armsgaten
= (22-24-26-28-30) 32-34 st. Minder ver-
volgens links voor de raglan op 2 st. van
de kant in elke 2de nld.: brei tot er nog 4
st. op de naald staan, 2 st. samen breien, 2
st. r. Herhaal deze mindering in elke 2de
nld. ((14-15-17-18-20) 22-24 ×). Kant de res-
terende (8-9-9-10-10) 10-10 st. af.

Rechterrugpand
Brei dit op dezelfde manier als het linker-
rugpand, maar dan in spiegelbeeld.

Trui met naam

22
23,5
26
28,5
31
34
37

(23-25-27-28-31) 32-34 cm

14
15
17
19
21
23
25

8
8,5
9
9,5
10
11
12



T R U I  M E T  S T R E E P J E S
Voor de trui met streepjes kunt u het pa-
troon van de trui met naam gebruiken. 
De trui is gebreid in tricotsteek met streep-
jes: *4 nld. ecru, 2 nld. geel*. Maak na de
eerste mindering van de raglan nog 2
streepjes geel. Brei dan verder in tricot-
steek. 

Felix

Jesse
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B E N O D I G D H E D E N
Breigaren: 100% merinowol, Lamana Como,
1 × 50 g (115 m)
Breinaalden: nr. 3,5

G E B R U I K T E  S T E K E N
Ribbelsteek: alle nld. r

P R O E F L A P J E
In ribbelsteek: 10 × 10 cm = 24 st. en 32
nld.

W E R K W I J Z E
Begin met een eerste oorflapje en zet 3 st.
op met breinaalden nr. 3,5. Brei 2 nld. in
ribbelsteek. Meerder vervolgens als volgt: 
R1: 1 st. r, 1 int. meerdering, 1 st. r, 1 int.
meerdering, 1 st. r.
R2: recht breien.
R3: 2 st. r, 1 int. meerdering, 1 st. r, 1 int.
meerdering, 2 st. r.
R4: recht breien.
R5: 3 st. r, 1 int. meerdering, 1 st. r, 1 int.

breien*, herhaal van * tot * en eindig met
1 st. r.
Brei 1 nld. r.
2de mindering: 1 st. r, *3 st. r, 2 st. samen
breien*, herhaal van * tot * en eindig met
1st. r.
Brei dan 1 nld. r.
3de mindering: 1 st. r, *2 st. r, 2 st. samen
breien*, herhaal van * tot * en eindig met
1 st. r.
Brei dan 1 nld. r.
4de mindering: 1 st. r, *1 st. r, 2 st. samen
breien*, herhaal van * tot * en eindig met
1 st. r.
Brei dan 1 nld. r.
5de mindering: brei alle steken 2 per 2 sa-
men. Haal de draad door de resterende st.
Haak de touwtjes en naai die aan. 

Théo
MATEN   

Voor pop van 32 cm met hoofdomtrek van 27 cm

meerdering, 3 st. r.
R6: recht breien. 
R7: 3 st. r, 1 int. meerdering, brei tot de
laatste 3 st., 1 int. meerdering, 3 st. r.
R8: recht breien.

Herhaal R7 en R8 tot er 15 st. zijn. Eindig
met een rechte nld. en zet de steken in
wacht. 
Brei het tweede oorflapje op dezelfde ma-
nier. 
Zet vervolgens steken op voor de muts als
volgt: zet 15 st. op, neem de steken uit
wacht op van de eerste oorflap, zet 17 st.
op, neem de steken uit wacht op van de
tweede oorflap = 62 st. (TIP: ik heb de
draad steeds afgeknipt en met een nieuwe
draad steekjes opgezet. De opzet is dan
mooier.) Brei verder in ribbelsteek. 

Begin op 6 cm tot. hoogte te minderen voor
de bovenkant van de muts. 
1ste mindering: 1 st., *4 st. r, 2 st. samen

Muts

Poppenkleertjes



Marieke

Oscar

Felix

Théo

Siebe
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoma-
tiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, me-
chanisch of op enige andere manier zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
 
De auteursrechten voor alle modellen en patronen
zijn beschermd en 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, dient u contact op te nemen met redactie-
lifestyle@lannoo.com.

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
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