
 
 
Hoofdwijdte: 52-54 cm 
 
Materiaal: Voor de baret: Adriafil Pepe bruin 
(32) 2 bollen, Charme rood  (72) 1 bol, 
breinaalden nr. 8 en 10. Voor de sjaal: Pepe 
bruin (32) 2 bollen, Charme rood (72) 3 bollen, 
Pepe beige multi (31) 2 bollen, breinaalden nr. 
10 
 
Stekenverhouding: 8 steken en 12 naalden 
met Pepe in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. 7 
steken en 11 naalden in streeppatroon gebreid, 
zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien 
nodig andere naalden. 
 
Gebruikte steken: 
Boordsteek: afwisselend 1 st. recht en 1 st. 
averecht. 
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de 
verkeerde kant. 
Ribbelsteek: alle naalden recht. 
Streeppatroon: *10 nld.ribbelsteek met Pepe 
bruin, 6 nld. ribbelsteek met dubbele draad 
Charme, 14 nld. ribbelsteek met Pepe beige, 4 
nld. ribbelsteek met dubbele draad Charme, 
herhaal vanaf *. 
 
 
 
 

 
 
 
Werkwijze Baret: 
Zet met nld. 8 en enkele draad Charme 46 st. op 
en brei 5 cm boordsteek. Brei verder met nld. nr. 
10 en Pepe, in tricotsteek, meerder in de eerste 
naald tot 85 st. Minder bij 15 cm hoogte als 
volgt: 
1e nld.:*4 st. recht, dubbele overhaling = 1 st. 
afhalen, 2 st. recht samenbreien, de afgehaalde 
steek overhalen, herhaal vanaf *, eindig met 1 
st. recht. 
3e nld.: *3 st. recht, dubbele overhaling, herhaal 
vanaf *, 1 recht. 
5e nld.: *2 st. recht, dubbele overhaling, herhaal 
vanaf *, 1 recht. 
7e nld.: *1 st. recht, dubbele overhaling, herhaal 
vanaf *, 1 recht. 
9e nld.: 1 recht, 2 st. samenbreien 8x, 1 recht. 
Haal door de overige 10 steken een draad, trek 
aan en hecht af. Sluit de middenachternaad. 
 
Werkwijze Sjaal: 
Zet  met nld. nr. 10 en bruin 15 st. op en brei 
streeppatroon. Brei tot ca. 190 cm, eindig met 
10 nld. Pepe bruin. Kant af. Maak van Charme 6 
pompons en bevestig deze aan de uiteinden van 
de sjaal. 
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