
Patroon babyschoentjes + 3Maanden 

 

Benodigdheden: 
 
Breinaald nr 3 
Haaknaald nr 3  
2 rustnaalden 
2 knopen 
 
Afkortingen: 
 
Nld : Naald 
R : Rechts  
Sbr: Samen breien 
DSt: dubbel stokje 
 

Patroon: 
Zet 42 steken op. 
 
Nld 1 t.e.m 16:  Alle steken rechts breien 
Nld 17 : 1R, (2R. sbr) tot voorlaatste steek, 1R 
Nld 18 t.e.m 22: Alles steken rechts breien 
 
Nld 23: Brei 27 steken rechts en plaats de laatste 15 steken op een rustnaald. 
 
Nld 24: Brei 12 steken en plaats de overige 15 steken op een rustnaald. 



 
 
Nld 25 t.e.m. 40: 12R 
 
Nld 41: 12R en neem aan de zijkant 10 steken op (extra steken), na deze 10 
steken, de 15 steken op de rustnaald rechts breien. 
 

 

Nld 42 : 14R, 2R sbr, 21R en 10 extra steken opnemen (deze keer omgekeerd, 

plaatst de draad naar voor alsof je een averechtse steek zou breien en steek je 

breinaald achteraan het werk om zo een steek op te halen, zie foto). De laatste 

15 steken op de rustnaald rechts breien. 

 

                         



Nld 43: 14R, 2R sbr, 45R (je hebt nu 60 steken in totaal) 
 
Nld 44 t.e.m. 51: Alle steken rechts breien 
 
 
Knip de draad (hou ongeveer 15cm over) en haal de eerste 25 steken eraf en 
plaats de steken op een rustnaald. 
Hecht een nieuwe draad aan je werk en brei 10 steken rechts. Haal vervolgens 
de laatste 25 steken er ook af en plaats ze op de andere rustnaald. 
 
Brei verder met de 10 steken en brei iedere keer de laatste steek van de 10 
steken samen met de eerste steek van de steken op de rustnaald, tot wanneer 
er aan elke kant 5 steken op de rustnaald over blijven. 
 
Kant af en naai het schoentje dicht. 
 

Bovenkant: Begin aan de bovenkant van het schoentje, gebruik hiervoor 

haaknaald nr 3 (zie onderstaande foto). 

 

 
 
Verbind de draad met de bovenkant en haak 1 losse, haak vervolgens 1 vaste in 
elke steek. Knip de draad. 
 
Patroon strik: 
Haak 4L en verbind om een ring te vormen 
Haak 4L, haak 4 Dst in de ring, 4L in de ring. 



Haak opnieuw 4L, 4Dst en 4 L in de ring. 
Knip de draad af maar hou een lengte van ongeveer 20cm en draai de draad 
rond het midden om zo het strikje te vormen. 
 
 
 
 

 


