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Patroon elfenslofjes 
voor een baby van 2 tot 6 maanden 
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Materiaal 
• Het voorbeeldpaar is gebreid van Cotton Fun,  

100% zachte katoen, per bol 50 gram en 115 meter. 
Je hebt aan 1 bol genoeg. 
Merinowol is ook heel geschikt voor een paar 
babysokjes.  

Wol is vergevingsgezinder 😊 

• Twee breipennen dikte 3 

• Haaknaald zonder handvat dikte 3 

• Stompe (borduur)naald  
 
 
 
 
 
 

Gebruikte steken  

• Recht en averecht 

• Kantsteek: de eerste steek van een pen insteken en afhalen zonder deze te breien. Steek onderlangs als je 
de steek recht zou moeten breien en steek bovenlangs als je de steek averecht zou moeten breien. 

• Als er staat ‘draad ruim afknippen’ dan wordt bedoeld voldoende lang om netjes af te hechten.  
Als het draadbegin of draadeinde langer moet zijn, dan staat dit erbij.  

 
 
 
 
 

Auteursrechten 
Dit patroon is alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.  
Het patroon mag op geen enkele manier worden gekopieerd, doorverkocht of verspreid. Volgens de 
auteurswet mag je een patroon niet delen, niet verkopen, niet veranderen of vertalen. Ook eindproducten 
mag je niet publiceren of verkopen.  
 
Alleen voor familie of vrienden mag je iets maken, al dan niet tegen kostprijs. En je mag ook eindproducten 
verkopen voor een goed doel. Onder voorwaarde dat de gehele opbrengst ten goede komt aan het goede 
doel en je je klanten laat weten dat de producten zijn gemaakt met een patroon van Breimeisje, in een 
productbeschrijving, via een mention, hashtag of op een bord tijdens een markt.   
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Stap voor stap  

Zet 14 steken op open hou een draadbegin over van  
± 50 cm, daarmee naai je later de zool dicht.  
 
Pen 1: 3 recht, 2 averecht, 2 recht, 2 averecht, 2 recht,  
2 averecht, 1 recht 
Pen 2: brei de steken zoals ze zich voordoen. 
 
Vanaf de 3e pen is de eerste steek van elke oneven pen 
een kantsteek. 
Pen 3 t/m 16: herhaal pen 1 en 2 
Pen 17: herhaal pen 1 en knip de draad ruim af. 
Zet dit deel op een hulpnaald en brei een tweede deel in 
spiegelbeeld. 
 
Zet 14 steken op. 
Pen 1: 1 recht, 2 averecht, 2 recht, 2 averecht, 2 recht,  
2 averecht, 3 recht 
 
Vanaf de 2e pen is de eerste steek van elke even pen een 
kantsteek. 
Pen 2: brei alle steken zoals ze zich voordoen. 
Pen 3 t/m 18: herhaal pen 1 en 2 
 
Neem het eerste deel over op je linkerbreipen en brei 
aansluitend de 18e pen van dit deel.  
 
Vanaf de 19e pen is de eerste steek van elke pen een 
kantsteek. 
Pen 19 t/m 21: brei de steken zoals ze zich voordoen 
Pen 22: 5 recht, 2 averecht, * 2 recht, 2 averecht, 
herhaal nog 3x vanaf * en 5 recht 
Pen 23 en 24: brei de steken zoals ze zich voordoen 
Pen 25: 7 recht, 2 averecht, * 2 recht, 2 averecht, 
herhaal nog 2x vanaf * en 7 recht 
Pen 26 en 27: brei de steken zoals ze zich voordoen 
Pen 28: 9 recht, 2 averecht, * 2 recht, 2 averecht, 
herhaal nog 1x vanaf * en 9 recht 
Pen 29 en 30: brei de steken zoals ze zich voordoen 
Pen 31: 11 recht, 2 averecht, 2 recht, 2 averecht, 7 recht 
Pen 32 en 33: brei de steken zoals ze zich voordoen 
Pen 34: 13 recht, 2 averecht, 13 recht 
Pen 35 en 36: brei de steken zoals ze zich voordoen 
Pen 37: 28 recht 
Pen 38: 14 averecht en klap de breipennen tegen elkaar 
naar je toe. 
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Naai de voorkant van het slofje dicht met een 
onzichtbare naad 
 
N.B. Als je voor het eerst een onzichtbare naad maakt, 
kan het beginnetje lastig zijn. Kwestie van oefenen. 
 
 
 
 
 
 
Neem met de haaknaald 40 steken op langs de enkel van 
het slofje. Via de achterkant van de haaknaald neem je 
de steken over op een breipen. 
 
Pen 1: 1 kantsteek, 39 boordsteek (haal de kantsteek 
recht af, de eerste boordsteek is averecht) 
 
Pen 2 (8 gaatjes): 1 kantsteek, * 2 boordsteek, draad 
naar je toe, 2 recht samenbreien (waarbij de draad over 
de pen gaat), herhaal nog 3x vanaf * 8 boordsteek, 
draad naar je toe, 2 samenbreien, ** 2 boordsteek, 
draad naar je toe, 2 samenbreien, herhaal nog 2x vanaf 
** en eindig met 1 averecht.  
 
De donkergroene draad verduidelijkt de gaatjes. 
 
Pen 3 t/m 19: 1 kantsteek, 39 boordsteek 
Pen 20: kant alle steken af en knip de draad af op 
minimaal 50 cm. Met deze draad brei je de boord van 
het sokje dicht.  

Afwerking 
Naai de boord aan de goede kant dicht. Steek eerst door 
het uiterste lusje aan de andere kant en vervolgens 
steeds door twee lusjes aan de ene kant en twee lusjes 
aan de andere kant (de kantsteken).   

https://www.breimeisje.nl/onzichtbare-naad-breien/
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Naai de hiel dicht door middel van stiksteken door de 
lusjes van de opzetsteken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naai de zool dicht met de begindraad (pijl) op dezelfde 
manier als de boord: via de kantsteken. 
 
 
 
 
 
 
 
Asdf sdfsadf  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trek de draad aan, steek naar binnen en kant alle 
overgebleven draden af. 
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Veters 
Haak een ketting van 90 lossen en terug 89 halve vasten. 
Haak de veter halverwege vast aan de achterkant van 
het slofje zodat de baby de veter er niet uit kan trekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Veel plezier 
van de 

elfenslofjes! 

🥰 
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