


Oma is op bezoek.
Ze heeft iets voor Borre bij zich. 
Borre is benieuwd.
Het pakje is groot.
Borre is gek op grote pakjes.
Kleine pakjes vindt hij ook leuk.
Maar in een groot pak past 
natuurlijk meer!
Wat zou erin zitten?
Wat zou het zijn?



Borre scheurt snel het 
papier van het pakje.
‘En, hoe vind je het?’ vraagt oma.
Borre kijkt eens goed naar wat 
hij in zijn handen heeft.
Het is iets wat van wol is gebreid.
Een breisel met heel veel kleurtjes.
‘Eh... het is eh... heel mooi, oma,’ 
zegt Borre.
‘Echt prachtig.
Maar eh... wat is het?’
‘Het is een trui, mallerd,’ lacht oma.
Ze denkt dat Borre een 
grapje maakt.
‘O ja... eh, prachtig,’ jokt Borre.



‘Ik had nog wat restjes wol,’ zegt oma.
‘Dus ik dacht: ik brei een warme 
trui voor Borre.
Kom, trek hem eens aan!’
Borre hijst zich in de trui.
‘Och, wat staat hij je goed!’ 
roept oma trots uit.
‘Ja, echt heel mooi,’ proest mama.
Ze valt bijna van de bank van het lachen.
‘Hij is wel een beetje groot, hè?’ 
probeert Borre.
‘Welnee,’ zegt oma.
‘Jij groeit zo snel. 
 Ik heb hem op de groei gebreid. 
Anders zou hij binnen een 
week te klein zijn. 
Nu heb je er lekker lang plezier van.’



‘Nou, bedankt hoor, oma,’ zegt Borre.
‘Fijn dat je hem mooi vindt,’ zegt oma.
‘Maar ik moet er weer vandoor.
Het is al haast tijd voor mijn dutje.’

‘Wat moet ik nou met die trui?’ 
vraagt Borre als oma weg is.
‘Ach, hij is toch best hip?’ lacht mama.
‘Leuke moeder heb ik,’ bromt Borre.
‘Je lacht me gewoon uit!’
‘Welnee,’ zegt mama.
‘Maar je hebt gelijk. 
Het is echt geen gezicht.’



‘Ha ha ha!
Oe oe, au, mijn buik.
Ha ha ha!’
‘Ah, hoi Radijs,’ zucht Borre.
‘Kom jij me ook uitlachen?’
‘Ha ha, eh... nee joh,’ zegt Radijs.
‘Hi hi.’



‘Ach Borre,’ zegt mama.
‘Maak je niet zo druk.
Je hoeft die trui heus 
niet te dragen.
Je trekt hem alleen aan 
als oma komt.
Dan is zij ook weer blij.’
‘We kunnen die trui ook 
te heet wassen,’ zegt Radijs.
‘Dan krimpt hij wat.
Misschien kun je dan zelfs wel 
weer je handen gebruiken.’
‘Dat is een goed idee,’ zegt mama.



Borre trekt de trui uit.
Radijs stopt hem in de was.
‘Hoe heet zullen we hem wassen?’ 
vraagt ze.
‘Zo heet als het maar kan,’ 
zegt Borre.
‘Dat breisel moet koken, 
anders wordt het niks.’
Radijs draait de knop 
helemaal naar rechts.
Ze drukt op start.
‘Zo, over een uur heb je 
een prachttrui,’ zegt Radijs.
‘Als al die gekke kleurtjes 
er ook uit gaan.’

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
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om de boeken met korting 
te ontvangen.


