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5401 – KUSSEN

Afmeting: 45 x 45 cm

Materiaal: Pittsburgh bruin (9191) 3 bollen, breinaalden nr. 4 
1/2, binnenkussen van 45x45 cm, 3 knopen

Stekenverhouding: 19 steken en 24 naalden in tricotsteek 
gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig 
andere naalden.

Gebruikte steken:
Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht.
Ribbelsteek: alle naalden recht.
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.
Ajourpatroon over 17 steken: 
1e naald: 3 recht, 2 recht samenbreien, 3 averecht, 1 omslag, 1 
recht, 1 omslag, 3 averecht, 1 overhaling (= 1 steek afhalen, 1 
recht en de afgehaalde steek overhalen), 3 recht.
2e en alle even naalden: averecht.
3e naald: 2 recht, 2 recht samenbreien, 3 averecht, 1 recht, 1 
omslag, 1 recht, 1 omslag, 1 recht, 3 averecht, 1 overhaling, 2 
recht.
5e naald: 1 recht, 2 recht samenbreien, 3 averecht, 2 recht, 1 
omslag, 1 recht, 1 omslag, 2 recht, 3 averecht, 1 overhaling, 1 
recht.
7e naald: 2 recht samenbreien, 3 averecht, 3 recht, 1 omslag, 1 
recht, 1 omslag, 3 recht, 3 averecht, 1 overhaling.
9e naald: 1 recht, 1 omslag, 3 averecht, 1 overhaling, 5 recht, 2 
recht samenbreien, 3 averecht, 1 omslag, 1 recht.
11e naald: 2 recht, 1 omslag, 3 averecht, 1 overhaling, 3 recht, 2 
recht samenbreien, 3 averecht, 1 omslag, 2 recht.
13e naald: 3 recht, 1 omslag, 3 averecht, 1 overhaling, 1 recht, 2 
recht samenbreien, 3 averecht, 1 omslag, 3 recht.
15e naald: 4 recht, 1 omslag, 3 averecht, 3 recht samenbreien, 3 
averecht, 1 omslag, 4 recht.
Herhaal deze 16 naalden.

Werkwijze:
Zet 87 steken op en brei 4 cm boordsteek, eindig met een 
teruggaande naald.
Brei verder in de volgende indeling: 8 steken ribbelsteek, 
27 steken tricotsteek, 17 steken ajourpatroon, 27 steken 

tricotsteek, 8 steken ribbelsteek. Brei bij 90 cm hoogte verder in 
boordsteek. 
Brei op 92 cm hoogte 3 knoopsgaten. Kant hiervoor de 21e, 43e 
en 65e steek af en zet deze steken er in de volgende naald weer 
bij op. Kant bij 94 cm hoogte soepel in boordsteek af.

Afwerking: Leg de lap met de verkeerde kant naar boven. 
Vouw de boven- en onderkant naar het midden, de goede 
van het werk ligt boven. Leg de 4 cm boordsteek met de 
knoopsgaten bovenop de andere 4 cm boordsteek en naai de 
zijkantjes met een paar steken vast. Haak de zijkanten dicht met 
een toer vasten. Haak nog een teruggaande toer als volgt: *1 
vaste, 3 lossen, 1 vaste in de 1e losse, 1 vaste overslaan, herhaal 
vanaf *. Naai de knopen aan en vul het kussen.

5402 – ROND KUSSEN

Afmeting: ca. 18 cm hoog met een doorsnede van 42 cm

Materiaal: Ambiance grijs (157) 3 bollen, korte en langere 
rondbreinaalden nr. 6, vulwatten

Stekenverhouding: 15 steken en 20 naalden in tricotsteek 
gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig 
andere naalden.

Gebruikte steken:
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.
Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht.
Meerderen: brei uit het dwarsdraadje (tussen de gebreide en 
volgende steek) 1 steek gedraaid recht.

Werkwijze:
Zet voor de onderkant 9 steken op een korte rondbreinaald en 
brei de 1e naald op de verkeerde kant averecht. Brei in heen- en 
teruggaande naalden. Meerder nu als volgt:
2e naald (goede kant): *1 recht, 1 recht meerderen, herhaal vanaf 
*, eindig met 1 recht, = 17 steken.
Alle teruggaande naalden averecht breien.
4e naald: *2 recht, 1 recht meerderen, herhaal vanaf *, eindig met 
1 recht, = 25 steken.
6e naald: *3 recht, 1 recht meerderen, herhaal vanaf *, eindig met 
1 recht, = 33 steken.
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Gehaakte rand:
1e toer: 1 losse (= 1e vaste), 1 losse, * 1 vaste om de lossenboog 
van de laatste toer van de bloem, 1 losse, 1 vaste om dezelfde 
boog, 1 losse, 1 vaste op de vaste van de laatste toer van de 
bloem, 1 losse, herhaal vanaf *. Sluit de toer met een halve vaste.
2e toer: 1 losse, (= 1e vaste), 1 losse, *1 vaste om de losse van de 
vorige toer, 1 losse, herhaal vanaf *, sluit de toer met een halve 
vaste.

Werkwijze:
Haak voor een kleed of deken het gewenste aantal bloemen en 
haak deze in de 3e toer met een vaste aan elkaar (zie schema). 
Haak afwisselend bloemen in melee en in kleur aan elkaar. Op 
de foto is een voorbeeld gegeven. U bepaalt zelf de lengte en 
breedte van het te haken werkstuk. Haak na het aan elkaar 
haken van de bloemen een rand rondom het werk. Wilt U een 
bredere rand haken, herhaal dan steeds de 2e toer met 1 vaste 
onder elke losse met daartussenin 1 losse.

5404 – KUSSEN MET GEHAAKTE BLOEMEN

Afmeting: 50 x 50 cm.

Materiaal: Ambiance grijs (129) 4 bollen, Pittsburgh bordeaux 
(9111) 1 bol, paarsroze (9198) 1 bol, roze (9180) 1 bol, ecru 
(9160) 1 bol, breinaalden nr. 6, haaknaald nr. 4 ½, 1 rits 50 cm 
lang.

Stekenverhouding: 15 steken en 20 naalden in tricotsteek 
gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig 
andere naalden. Een bloem heeft een doorsnede van 8 cm.

Gebruikte steken:
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.
Gehaakte bloem: haak 5 lossen en sluit met een halve vaste tot 
een ring.
1e toer: 1 losse, *3 lossen, 1 vaste in de ring, herhaal nog 2x vanaf 
*, eindig met 3 lossen en 1 halve vaste in de 1e losse, = 4 boogjes.

8e naald: *4 recht, 1 recht meerderen, herhaal vanaf *, eindig met 
1 recht, = 41 steken.
Meerder op deze manier in elke 2e volgende naald tot er 81 
steken zijn, dus in elke toer zijn er 8 steken meer.
20e naald: *1 recht, 1 recht meerderen, herhaal vanaf *. Aan het 
einde van de naald de laatste steek met de eerste steek van de 
volgende toer samenbreien, = 160 steken.
Brei op de langere rondbreinaald 22 cm boordsteek in het rond. 
Minder hierna als volgt:
1e toer: 2 recht samenbreien, hierbij telkens de rechte voor de 
averechte steek breien, = 80 st.
Brei verder op de korte rondbreinaald, en als er te weinig steken 
zijn voor de rondbreinaald overstappen op naalden zonder knop.
3e toer: *elke 9e en 10e steek recht samenbreien, = 72 steken.
5e toer: *elke 8e en 9e steek recht samenbreien, = 64 steken.
7e toer: *elke 7e en 8e steek recht samenbreien, = 56 steken.
Minder op deze manier in elke toer 8 steken tot er nog 8 steken 
over zijn. 
Haal door de laatste steken een draad, trek aan en hecht af.

Afwerking: Het kussen stevig vullen met vulwatten en de 
opening dichtnaaien.

5403 – GEHAAKT KLEED OF DEKEN

Materiaal: Roma Big melee (34), bordeauxrood (17), rood 
(16), beige (6), roze (22), paars (19), haaknaald nr. 9 of 10

Gebruikte steken:
Sterbloem (heeft een doorsnede van 17 cm): haak 6 lossen en 
sluit met 1 halve vaste tot een ring.
1e toer: 3 lossen in plaats van het 1e dubbele stokje, in de ring 2 
dubbele stokjes, 3 lossen, *3 dubbele stokjes, 3 lossen, vanaf 4x 
herhalen, de toer sluiten met 1 halve vaste.
2e toer: 2 lossen in plaats van het 1e stokje, 2 samen gehaakte 
afgehaakte stokjes op de volgende 2 dubbele stokjes van de 
vorige toer, 6 lossen, *3 samen afgehaakte stokjes op het 
volgende groepje van dubbele stokjes van de vorige toer, 6 
lossen, herhaal vanaf * 4x. De toer met 1 halve vaste sluiten.
3e toer: 2 lossen in plaats van het 1e stokje, *5 lossen, 1 vaste in 
het boogje van lossen van de 1e toer haken en tegelijk daarmee 
het boogje van lossen van de vorige toer vasthouden, 5 lossen, 
1 stokje op de samen afgehaakte stokjes van de vorige toer, 
herhaal vanaf *. Sluit de toer met 1 halve vaste.
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volgende losse, herhaal vanaf * nog 2x, keren. 
2e t/m 4e toer: (1 vaste, 2 lossen, 1 vaste) in boogje van 2 lossen 
vorige toer, herhaal dit ook in de volgende boogjes, keren,
5e toer (meerderen): 1 losse, 1 vaste in de eerste vaste (1 vaste, 
2 lossen, 1 vaste) in elk volgend boogje van 2 lossen, 1 vaste in 
de laatste vaste, keren.
6e toer: Sla de 1e vaste over, 1 vaste in de volgende vaste (1 
vaste, 2 lossen, 1 vaste) in elke volgend boogje van 2 lossen, 1 
vaste in de volgende vaste, sla de laatste vaste over, keren.
7e toer (meerderen): sla de 1e vaste over, 2 vasten in de 
volgende vaste (1 vaste, 2 lossen, 1 vaste) in elke volgende boog 
van 2 lossen tot einde, 2 vasten in de volgende vaste. Sla de 
laatste vaste over, keren.
8e  toer: sla de 1e vaste over, 2 vasten in de volgende vaste, sla 
de volgende vaste over, (1 vaste, 2 lossen, 1 vaste) in elk volgend 
boogje van 2 lossen, 1 vaste overslaan, 2 vasten in de volgende 
vaste, sla de laatste vaste over, keren.
Herhaal steeds deze 8e toer.
Haak in deze indeling verder tot de totale lengte 100 cm 
bedraagt.

Afwerking:
Naai de gesp aan het smallere gedeelte.

5405 - Gehaakte riem 

Maat:  lengte 102 en breedte 7cm.

Materiaal: Pittsburgh beige (9131) 1bol, 1 gesp, haaknaald nr. 
3 ½ 

Stekenverhouding: 11st. en 7,5 toeren in patroon gehaakt, 
zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig een 
andere haaknaald.

Gebruikte steken: 
Lossen en vasten.

Werkwijze:
Haak een ketting van 11 lossen. De 1e t/m 7e toer is het smalle 
gedeelte dat wordt gebruikt om de gesp vast te zetten.
1e toer: (1 vaste, 2 lossen, 1 vaste) in de 2e losse vanaf de 
haaknaald. *2 lossen overslaan, (1 vaste, 2 lossen, 1 vaste) in de 

2e toer: 1 losse, haak om elk boogje van de 1e toer: 1 vaste, 4 
stokjes, 1 vaste. Sluit elke toer met een halve vaste.
3e toer: met 2 lossen achter het werk verder haken, *tussen de 
2 middelste stokjes van de vorige toer, om de lossenboogjes van 
de 1e toer 1 vaste en 5 lossen haken, herhaal vanaf * nog 3, = 4 
boogjes.
4e toer: haak om elk lossenboogje van de vorige toer: 1 vaste, 8 
stokjes, 1 vaste.
5e toer: *4 lossen, achter het werk tussen de 2 middelste stokjes 
van de vorige toer, om de lossenboogjes van de 3e toer 1 vaste 
haken, 4 lossen, 1 vaste van achter tussen 2 bloemblaadjes van 
de 4e toer. Herhaal nog 3x vanaf *, = 8 boogjes.
6e toer: haak om elk boogje: 1 vaste, 6 stokjes en 1 vaste.

Werkwijze:
Zet met naalden nr. 6 en Ambiance 65 steken op en brei 
tricotsteek tot 100 cm hoogte. Kant af. Naai de rits onder de 
opzet- en afkantkant. Sluit de zijnaden.
Haak met Pittsburgh 9 bloemen. Haak in verschillende kleuren, 
bijv. een bloem in 1 kleur, een bloem met de eerste 2 toeren in 
1 kleur en de laatste toeren in een andere kleur of een bloem in 
3 kleuren, 2 toeren per kleur. Verdeel de bloemen op het midden 
van de bovenkant van het kussen en naai deze in het midden van 
de bloem vast.

5405 - Gehaakte riem 

Maat: lengte 102 en breedte 7cm.

Materiaal: Pittsburgh beige (9131) 1bol, 1 gesp, haaknaald nr. 
3 ½ 

Stekenverhouding: 11st. en 7,5 toeren in patroon gehaakt, 
zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig een 
andere haaknaald.

Gebruikte steken: 
Lossen en vasten.

Werkwijze:
Haak een ketting van 11 lossen. De 1e t/m 7e toer is het smalle 
gedeelte dat wordt gebruikt om de gesp vast te zetten.
1e toer: (1 vaste, 2 lossen, 1 vaste) in de 2e losse vanaf de 
haaknaald. *2 lossen overslaan, (1 vaste, 2 lossen, 1 vaste) in de 
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Werkwijze:
Zet voor de bodem met blauw 38 steken op en sluit de toer. 
Brei nog een toer. Meerder in de volgende toer als volgt: 1 recht, 
meerder uit het dwarsdraadje tussen de gebreide en volgende 
steek 1 rechte steek, 17 steken recht, 1 steek recht meerderen, 
2 recht, 1 recht meerderen, 17 recht, 1 recht meerderen, 1 
recht. Meerder in elke 2e toer nog 3x aan beide kanten van de 
middelste 17 steken van de voor- en achterkant, = 54 steken. 
Brei nu 38 toeren in streeppatroon. Meerder in de 2e toer van 
elke blauwe streep, aan beide kanten van de middelste 17 steken 
van de voor- en achterkant, 1 steek, = 90 steken. Brei over alle 
steken met blauw nog 6 toeren ribbelsteek en kant soepel af.

Afwerking: Zet voor de handvaten (2x) 6 steken op en 
brei tricotsteek in heen- en teruggaande toeren tot 34 cm 
hoogte. Kant af. Sluit de lange zijkant op een halve steek. Naai 
de handvaten aan de voor- en achterkant van de tas, boven de 
middelste 17 steken.

5407 - BARET

Hoofdomvang: 54 – 56 cm

Materiaal: Pittsburgh limegroen (9115) 1 bol, breinaalden nr. 5

Stekenverhouding: 15 steken en 25 naalden in ribbelsteek 
gebreid, zijn 10x10 cm. 20 steken en 20 naalden in kabelpatroon 
gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig 
andere naalden.

Gebruikte steken:
Ribbelsteek: alle naalden recht.
Kabelpatroon: brei volgens teltekening. Alleen de heengaande 
naalden zijn aangegeven, de teruggaande naalden breien zoals 
de steken zich voordoen. + = kantsteek, deze steek zowel in de 
heen- als teruggaande naald recht breien, open hokje = recht, 
x = averecht,  = zet 2 steken op een hulpnaald voor het 
werk, zet de volgende 2 steken op een hulpnaald achter het 
werk, brei de volgende 2 steken recht, brei de 2 steken van de 2e 
hulpnaald averecht en de 2 steken van de 1e hulpnaald recht.

Werkwijze:
Zet voor de baret 122 steken op en brei in de volgende indeling: 
1 kantsteek, *23 steken ribbelsteek, 1 steek gedraaid recht, deze 

volgende losse, herhaal vanaf * nog 2x, keren. 
2e t/m 4e toer: (1 vaste, 2 lossen, 1 vaste) in boogje van 2 lossen 
vorige toer, herhaal dit ook in de volgende boogjes, keren,
5e toer (meerderen): 1 losse, 1 vaste in de eerste vaste (1 vaste, 
2 lossen, 1 vaste) in elk volgend boogje van 2 lossen, 1 vaste in 
de laatste vaste, keren.
6e toer: Sla de 1e vaste over, 1 vaste in de volgende vaste (1 
vaste, 2 lossen, 1 vaste) in elke volgend boogje van 2 lossen, 1 
vaste in de volgende vaste, sla de laatste vaste over, keren.
7e toer (meerderen): sla de 1e vaste over, 2 vasten in de 
volgende vaste (1 vaste, 2 lossen, 1 vaste) in elke volgende boog 
van 2 lossen tot einde, 2 vasten in de volgende vaste. Sla de 
laatste vaste over, keren.
8e  toer: sla de 1e vaste over, 2 vasten in de volgende vaste, sla 
de volgende vaste over, (1 vaste, 2 lossen, 1 vaste) in elk volgend 
boogje van 2 lossen, 1 vaste overslaan, 2 vasten in de volgende 
vaste, sla de laatste vaste over, keren.
Herhaal steeds deze 8e toer.
Haak in deze indeling verder tot de totale lengte 100 cm 
bedraagt.

Afwerking:
Naai de gesp aan het smallere gedeelte.

5406 – TAS

Afmeting: 52 cm breed aan de bovenkant, 30 cm hoog 
(zonder handvaten)

Materiaal: Misty donkerblauw (106) 3 strengen, bruin (103) 2 
strengen, rondbreinaald nr. 12

Stekenverhouding: 8 steken en 10 naalden in tricotsteek 
gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig 
een andere rondbreinaald.

Gebruikte steken:
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.
Streeppatroon in rechte steken: *2 toeren bruin, 2 toeren blauw, 
herhaal vanaf *. Knip de draden niet af maar neem deze aan de 
binnenkant mee naar een volgende streep.
Ribbelsteek: *1 toer recht, 1 toer averecht, herhaal vanaf *.
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Averechte tricotsteek: averecht op de goede, recht op de 
verkeerde kant.
Bloem met fuchsia: haak 5 lossen en sluit met een halve vaste tot 
een ring.
1e toer: 2 lossen (=1e stokje) en 9 stokjes in de ring, sluit de toer 
met een halve vaste.
2e toer: *4 lossen, 1 losse voor het keren, op elke losse 1 vaste 
haken, = 4 vasten, 1 losse voor het keren en terughaken: 1 vaste, 
3 stokjes, 4 stokjes op de keerlosse van de punt, 3 stokjes en 1 
vaste terug haken. Daarna in het midden van de bloem insteken, 
een lus halen en 1 vaste haken, 1 stokje van de 1e toer overslaan, 
1 halve vaste. Herhaal vanaf * 4x.
Blaadje met limegroen: Haak 10 lossen + 2 lossen om te keren, 
7 stokjes, 2 vasten, 1 halve vaste, 1 losse een haak aan de andere 
kant terug 1 halve vaste, 2 vasten, 7 stokjes.

Werkwijze:
Zet met beige 40 steken op en brei 29 cm patroonsteek, 6 
naalden averechte tricotsteek en 29 cm patroonsteek. Kant in 
patroonsteek af.
Vouw het werk dubbel en sluit de zijnaden over de onderste 14 
cm.
Vouw de bovenkanten om de handvaten en zoom tegen.
Knip van limegroen 2x3 draden van 100 cm lengte. Leg aan de 
bovenkant van 3 draden een knoop en maak een vlecht. Leg 
aan de onderkant een knoop. Rijg een koord door de voor- en 
achterkant van de tas, net onder het handvat. Rijg om de 2 
steken door met de rechte steken aan de bovenkant. Maak van 
limegroen 4 pompons en bevestig deze aan elk uiteinde van de 
vlechten. Haak met limegroen 3x3 blaadjes en met fuchsia 3 
bloemen. Naai de punten van 3x3 blaadjes met naaigaren aan 
elkaar, naai op het midden een bloem. Naai de bloemen, met een 
knoop in het midden van de bloem, vast op de tas.

5409 – KINDERSLOFFEN

Maat: 35/36

Materiaal: Ambiance paars (164) 1 bol, 5 breinaalden nr. 6 
zonder knoop, 2 applicaties

Stekenverhouding: 14 steken en 16 naalden in 
gerstekorrelsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 
gebruik indien nodig andere naalden.

gedraaide steek in de teruggaande naald averecht breien, herhaal 
vanaf *, eindig met 1 kantsteek. Minder na 22 naalden als volgt: 1 
kantsteek, *2 steken recht samenbreien, 21 steken ribbelsteek, 2 
steken recht samenbreien, 1 steek gedraaid recht, herhaal vanaf 
*, eindig met 1 kantsteek. Maak dezelfde minderingen in elke 2e 
naald, hierbij worden steeds 2 steken minder ribbelsteek gebreid 
tussen de gedraaide rechte steken. Als er nog 22 steken op de 
naald staan als volgt minderen: 1 kantsteek, *1 steek afhalen, 2 
steken recht samenbreien en de afgehaalde steek overhalen, 1 
steek gedraaid recht, herhaal vanaf *, eindig met 1 kantsteek, = 
12 steken. Brei in de volgende naald: 1 kantsteek, 5x2 steken 
recht samenbreien, 1 kantsteek. Haal door de overige steken een 
draad, trek aan en sluit de achternaad.
Zet voor de kabel 20 steken op en brei 1 naald recht. Brei 
verder in kabelpatroon tot ca. 54 cm hoogte, eindig met een 12e 
naald van het kabelpatroon. Kant in patroon af.
Naai de smalle kanten van de kabel aan elkaar. Naai de kabel aan 
de baret.

5408 – TAS MET GEHAAKTE BLOEMEN

Afmeting: 38 cm breed, 26 cm hoog (zonder handvaten)

Materiaal: Roma Big beige (6) 1 bol, Pittsburgh fuchsia (9190) 
rest, limegroen (9115) 1 bol, breinaalden nr. 9, haaknaald nr. 4 ½, 
2 vierkante houten handvaten van 21 cm breed en 11 cm hoog. 

Stekenverhouding: 10 steken en 12 naalden met Roma 
Big in patroonsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 
gebruik indien nodig andere naalden.

Gebruikte steken:
Patroonsteek: 
1e naald: 1 kantsteek, *2 steken recht, 2 steken averecht, herhaal 
vanaf *, eindig met 2 steken recht en een kantsteek.
2e en alle volgende naalden: breien zoals de steken zich 
voordoen.
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Stekenverhouding: 26 steken en 32 naalden met naalden 
nr. 3 in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 
gebruik indien nodig andere naalden.

Gebruikte steken:
Gerstekorrelsteek: 
1e toer: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht.
2e en alle volgende toeren: recht boven averecht, averecht boven 
recht.
Kabelpatroon: brei volgens teltekening. Open hokje = recht, x = 
averecht, 

 = kabel naar rechts over 2 steken (KR2): brei de 2e steek 
voor de 1e steek langs recht, brei de 1e steek recht en laat beide 
steken afglijden.

 = kabel naar links over 2 steken (KL2): brei de 2e steek 
achter de 1e steek langs recht, brei de 1e steek recht en laat 
beide steken afglijden.

 = kabel naar links over 6 steken (KL6): zet 3 steken 
op een hulpnaald voor het werk, brei 3 steken recht, dan de 3 
steken van de hulpnaald recht breien.
> = 2 steken recht samenbreien, < = 1 steek recht afhalen, 1 
averecht en de afgehaalde steek overhalen.

Werkwijze:
Rechterhandschoen: Zet 78 steken op naalden zonder knop 
nr. 4 en brei in het rond 8 toeren gerstekorrelsteek, minder in 
de laatste toer 1 steek, = 77 steken. Plaats een “marker”. Brei 
verder volgens teltekening. Brei vanaf de 36e toer verder met 
naalden nr. 3 ½ tot de 44e toer en verder met naalden nr. 3 tot 
einde teltekening. Brei nu met naalden nr. 3 verder als volgt:
1e toer: 1 recht, KR2 (=kabel naar rechts over 2 steken), 2 recht, 
KL2 (=kabel naar links over 2 steken), (2 recht, KR2, 2 recht 
samenbreien, KL2) 2x, 2 recht, KR2, 2 recht, KR2, 2 recht, KL2, (2 
recht, KR2, 2 recht. samenbreien, KL2) 2x, 2 recht, KR2, 2 recht, 
KL2, 1 recht = 52steken.
2e toer : KR2, 4 recht, KL2, (KR2, 3 recht, KL2) 2x, KR2, 4 recht, 
* ”marker” 1 steek meerderen,* ”marker”, KL2, (KR2, 3 recht, 
KL2) 2x, KR2, 4 recht, KL2 = 53 steken.
3e toer breien zoals de steken zich voordoen
4e toer: KR2, 6 recht (KR2, 5 recht) 2x, KR2, 7 recht, (KR2, 5 
recht) 2x, KR2, 6 recht.
Brei verder in rechte toeren.
5e toer: brei  tot * “marker” en meerder 1 steek, brei tot 
volgende “marker” en meerder 1 steek en brei de toer uit = 55 
steken.

Gebruikte steken:
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.
Gerstekorrelsteek:
1e toer: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht.
2e en volgende toeren: recht boven averecht, recht boven 
averecht.
Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht.

Werkwijze: 
Zet verdeeld over 4 naalden 36 steken op (9 steken per naald) 
en brei met de 5e naald in het rond. Brei 14 cm boordsteek. Brei 
verder in tricotsteek. Brei 1 toer recht. Brei in de volgende toer 
12 steken gerstekorrelsteek voor de bovenvoet en de overige 
24 steken laten rusten. Brei over de 12 steken in heen- en 
teruggaande naalden 14 naalden (= ca. 8 cm) gerstekorrelsteek.  
Brei verder in het gerstekorrelsteek als volgt: brei met de 1e 
naald de 12 steken van de bovenvoet, met de 2e naald langs de 
zijkant van de bovenvoet 12 steken opnemen + 6 steken breien 
van de rustende steken, = 18 steken gerstekorrelsteek. Met de 3e 
naald 12 rustende steken in tricotsteek voor de hiel breien. Met 
de 4e naald de laatste 6 rustende steken in gerstekorrelsteek 
breien en aansluitend langs de andere kant van de bovenvoet 12 
steken opnemen, deze steken ook in gerstekorrelsteek breien, 
= 60 steken (=12 steken tricotsteek voor de hiel en de overige 
48 steken in gerstekorrelsteek. Brei 10 toeren in deze indeling. 
Brei verder voor de zool in tricotsteek en minder in elke 1e 
en 3e toer als volgt: aan het begin van de toer 1 overhaling 
(=1 steek recht afhalen, 1 steek recht breien en de afgehaalde 
steek overhalen, aan het einde van de toer 2 steken recht 
samenbreien. Minder in elke 2e toer. Als er op de 1e en 3e naald 
nog 2 steken staan, nog 1 toer breien, hierbij steeds 1 steek van 
de 1e en 3e naald op de 2e en 4e naald nemen, = 2 naalden van 20 
steken. Maas de steken netjes aan elkaar.
Brei nog eenzelfde slof. Sla de boorden naar buiten om en naai 
applicaties middenvoor op de omslag.

5410 – HANDSCHOENEN MET KABELSCHACHT

Afmeting: Totale lengte 44 cm, lengte hand 21 cm, 24 cm rond 
de hand

Materiaal: Evelien paars/fuchsia (6) 3 bollen, breinaalden nr. 3, 
3 ½ en 4 zonder knop
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= 24 steken. Brei 1 toer.
Volgende toer: 6 recht, 1 overhaling, 2 recht, 2 recht 
samenbreien tot einde toer, = 16 steken. Brei tot 0,5 cm onder 
de gewenste lengte. Brei verder als de laatste 3 toeren van de 
pink en hecht af.
Wijsvinger: 8 recht van de 1e hulpnaald, 8 recht van de 2e 
hulpnaald en neem 6 steken op van de middelvinger, = 22 steken. 
Brei 1 toer.
Volgende toer: 15 recht, 1 overhaling, 4 recht, 2 recht 
samenbreien met de 1e steek van de volgende toer, = 20 steken. 
Brei 1 toer. Brei de vinger verder als de middelvinger.
Duim: Neem de 17 steken van de draad of hulpnaald. Verdeel 
deze over 3 naalden en neem nog 6 steken op langs de afgekante 
steken, = 23 steken. Brei 1 toer.
Volgende toer: 17 recht, 1 overhaling, 2 recht, 2 recht 
samenbreien, = 21 steken. Brei 1 toer.
Volgende toer: 17 recht, 1 overhaling, 2 recht, = 20 steken. Brei 
de duim verder als de wijsvinger.

Linkerhandschoen: Brei de rechterhandschoen in spiegelbeeld.

Brei verder en meerder elke 3de toer 7x als in de vorige toer = 
69 steken.
Brei 2 toeren.
Brei tot de *1e marker en verwijder deze, zet de volgende 17 
steken op een hulpnaald of draad (dit wordt de duim), verwijder 
de 2e marker, maak nu 4 steken erbij en brei tot einde van de 
toer = 56 steken.
Brei 1 toer.
Volgende toer: 24 recht, 1 overhaling, 2 recht, 2 recht.
samenbreien, brei tot einde toer = 54 steken.
Brei 1 toer.
Volgende toer: 23 steken recht, 1 overhaling, 2 recht 
samenbreien, brei tot einde toer = 52 steken.
Brei verder tot hoogte van 4 cm boven de opening van de duim.
Pink: Brei de volgende naald tot laatste 6 steken met 1 korte 
breinaald zonder knop, 6 recht op de andere korte breinaald, 6 
recht van begin van de toer op de 3e korte naald, maak 4 steken 
erbij, = 16 steken. De overige steken van de hulpnaald laten 
rusten. Brei over de 16 steken als volgt:
Brei 1 toer.
Volgende toer: 11 recht, 1 overhaling, 1 recht, 2 recht 
samenbreien, = 14 steken. Brei verder tot een lengte van 5 cm. 
Volgende toer: *2 recht, 2 recht samenbreien, herhaal vanaf *, 
eindig met 2 recht.
Volgende toer: *1 recht, 2 recht samenbreien, herhaal vanaf *, 
eindig met 2 recht.
Volgende toer: *2 recht samenbreien, herhaal vanaf *.
Knip de draad af, haal de draad door de overige steken en hecht 
af.
Brei nu verder over de steken van de hand. Brei weer rond en 
neem 6 steken op aan de kant van de pink, = 46 steken. Brei 1 
toer.
Volgende toer: 1 recht, 2 recht samenbreien, brei tot 3 steken 
voor het einde van de toer, 1 overhaling, 1 recht, = 44 steken. 
Brei 1 toer.
Ringvinger: 7 recht, de volgende 15 steken op de 1e hulpnaald 
zetten, de volgende 15 steken op een 2e hulpnaald zetten, 
meerder 4 steken, brei 7 recht, = 18 steken. Verdeel de steken 
over 3 naalden. Brei 1 toer.
Volgende toer: 6 recht, 1 overhaling, 2 recht, 2 recht 
samenbreien tot einde toer, = 16 steken. Brei tot 0,5 cm korter 
dan de gewenste lengte.
Brei verder als de laatste 3 toeren van de pink en hecht af.
Middelvinger: 7 recht van de 1e hulpnaald, 4 steken meerderen, 7 
recht van de 2e hulpnaald en neem 6 steken van de ringvinger op, 
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5411 – THEEMUTS

Materiaal: Eline Soft blauw/zwart (16), Roma Big zwart (4) 
rest, breinaalden nr. 10

Stekenverhouding: 5 steken zijn 10 cm breed.

Gebruikte steken:
Aan één kant van het garen zitten lusjes. Steek een naald door 
de eerste 52 lussen. Keer het werk om en steek met de andere 
naald door het eerste lusje van de opgezette steken en haal 
dan de volgende lus van het te breien garen door. Brei op deze 
manier verder.

Werkwijze:
Er is uitgegaan van een theepot met een omtrek van 45 cm en 
een hoogte van 20 cm vanaf de bodem tot aan de knop van 
de deksel. Meet de te gebruiken theepot en pas eventueel het 
aantal steken en de hoogte aan.

Neem 10 lusjes van het garen op en brei 42 cm. Rijg door de 
lange kanten een koord zwart elastiek en knoop deze vast op 
een zodanige lengte dat de tuit en het oor van de theepot vrij 
blijven. Het uiteinde van het elastiek door de bovenkant rijgen 
en aantrekken zodat deze mooi om de dop van de theepot sluit. 
Maak met zwarte Roma Big een pompon van 8 cm doorsnede. 
Zet deze pompon vast op de bovenkant van de muts.

5412 – INKTVIS

Materiaal: Peru blauwgrijs (80) 1 bol, restjes wol voor sokjes, 
breinaalden zonder knop nr.8 en 3 ½ , 2 knoopjes, fiberfill

Stekenverhouding: 14 steken en 19 naalden met Peru in 
tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik 
indien nodig andere naalden.

Gebruikte steken:
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.

Werkwijze:
De inktvis heeft 8 tentakels, deze worden apart gebreid.
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5413 – OVERTREK VOOR LAMPENKAP

Afmeting: 65 cm aan de onderkant in het rond, 15 cm hoog

Materiaal: Pittsburgh beige (9131) 1 bol, breinaalden nr. 5 
zonder knop

Stekenverhouding: 16 steken en 24 naalden in patroonsteek 
gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig 
andere naalden.

Gebruikte steken:
Patroonsteek: *5 recht, 1 ajourpatroon, herhaal vanaf 4x.
Ajourpatroon over 17 steken: brei volgens teltekening. Alleen 
de oneven toeren zijn aangegeven, de even toeren breien zoals 
de steken zich voordoen; de omslagen en samengebreide steken 
recht breien. De steken alleen tellen in de 11e en 12e toer.
Gebruikte tekens: Open hokje heeft geen betekenis en wordt 
dus niet gebreid, deze zijn alleen voor de duidelijkheid van het 
telpatroon. o= omslag, -- = recht, x = averecht, < = overhaling (1 
steek afhalen, 1 steek breien en de afgehaalde steek overhalen), ^ 
=2 steken recht afhalen, 1 steek breien en de afgehaalde steken 
samen overhalen. Herhaal steeds de 12 toeren in de hoogte.

Werkwijze:
Zet op naalden zonder knop 110 steken en brei 1 toer recht. 
Brei verder in patroonsteek. Omdat de kap iets smaller wordt 
aan de bovenkant in de 13e toer tussen de ajourpatronen 1 
steek recht minderen. Brei hiervoor 2 steken recht samen, = 105 
steken. Herhaal deze minderingen in de 25e toer, = 100 steken. 
Brei bij 15 cm hoogte nog 1 toer recht en kant af. Rijg eventueel 
dun rijgelastiek door de boven- en onderkant.

Omdat de patroonsteek zonder naad is gebreid, kunnen beide 
kanten worden gebruikt. Wij hebben er voor gekozen de 
binnenkant te gebruiken voor de foto.

Zet voor een tentakel met Peru 6 steken op een naald nr. 8 
en brei recht. Niet keren maar de steken terugschuiven op de 
naald, daarbij de draad die achter langs loopt, strak aantrekken 
en weer recht breien. Zo ontstaat een koord. Bij 10 cm hoogte 
3x2 steken samenbreien, = 3 steken. Knip de draad af en zet de 
steken op een hulpnaald zonder knop. Brei nog 7 tentakels.
Zet voor de body 8 steken op naalden zonder knop en brei 
tricotsteek in heen- en teruggaande naalden. Meerder in de 2e 
naald uit elke steek 1 steek, = 16 steken. Brei 1 naald zonder 
meerderingen. Meerder in de volgende naald 1 steek uit elke 
2e steek, = 24 steken. Brei 1 naald zonder meerderingen. In de 
volgende naald in elke 3e steek 1 steek meerderen, = 32 steken. 
In de 7e naald (goede kant van het werk) de 8 tentakels als volgt 
aanbreien: brei verder in het rond. Brei *2 recht, de volgende 
2 steken recht samenbreien met de 3 steken steken van een 
tentakel (1x2 en 1x3 steken samenbreien), herhaal vanaf * nog 
7x, = 32 steken op de naald. Brei 6 cm recht en minder hierna 
voor de kop:
1e toer: *6 recht, 2 recht samenbreien, herhaal vanaf *, = 28 
steken.
2e toer: *5 recht, 2 recht samenbreien, herhaal vanaf *, = 24 
steken.
3e toer: *4 recht, 2 recht samenbreien, herhaal vanaf *, = 20 
steken.
4e toer: *3 recht, 2 recht samenbreien, herhaal vanaf *, = 16 
steken.
5e toer: *2 recht, 2 recht samenbreien, herhaal vanaf *, = 12 
steken.
7e toer: *1 recht, 2 recht samenbreien, herhaal vanaf *, = 8 
steken.
8e toer: *2 recht samenbreien, herhaal vanaf *, = 4 steken.
Knip de draad af, haal de draad door de laatste 4 steken, trek 
aan en hecht af.

Sokjes (8x): Gebruik voor de sokjes restjes garen voor een 
naalddikte 3 ½ . Zet voor een sokje 18 steken op en brei *2 
recht, 2 averecht, herhaal vanaf *. Na 4 naalden 2 naalden breien 
in een afstekende kleur. Brei nog 4 naalden in de 1e kleur en kant 
af. Naai de zij- en bovenkant dicht. 

Afwerking: Sluit de zijnaad van de body, vul de kop met 
fiberfill en naai de opening dicht. Naai de knopen voor de ogen 
vast op de kop. Schuif de sokjes aan de tentakels en zet deze 
met een paar steken vast. 
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2e en alle volgende toeren: 1 halve vaste tussen de 2 groepjes, 
2 lossen, 2 half afgehaakte stokjes tussen dezelfde 2 groepjes, 1 
omslag en door de 3 lussen halen, *2 lossen, 3 samen afgehaakte 
stokjes tussen de volgende 2 groepjes, herhaal vanaf *, eindig 
met 2 lossen, 1 halve vaste boven op het eerste groepje van de 
toer.

Werkwijze:
Haak 42 lossen en sluit met een halve vaste tot een ring. 
Haak in het rond patroonsteek. Deze gebruikte vaas loopt 
bovenaan smaller toe. Haak hiervoor bij 37 cm hoogte 2 toeren 
patroonsteek met 1 losse tussen de groepjes en 2 toeren 
patroonsteek zonder lossen tussen de patroonsteek.
Meet voor een afwijkende maat van de vaas de omtrek en 
vermenigvuldig deze met het aantal steken per 10 cm. Het aantal 
steken moet door 3 deelbaar zijn. De omtrek moet glad over de 
vaas zitten, dus gebruik liever wat minder als meer steken. Rijg 
aan de onderkant eventueel rijgelastiek door de opzetsteken.

5416 - COMPUTERTAS VAN PITTSBURGH

Maten: 
13 inch = 35 cm breed, 23 cm hoog
15 inch = 38 cm breed, 27,5 cm hoog
17 inch = 42 cm breed, 29,5 cm hoog

Materiaal: Pittsburgh grijs (9156) 2-2-3 bollen, breinaalden nr. 
4 ½ 

Stekenverhouding: 20 steken en 24 naalden in patroonsteek 
gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig 
andere naalden.

Gebruikte steken:
Patroonsteek:
1e naald (verkeerde kant): 1 kantsteek, *(1 recht, 1 averecht, 1 
recht) in 1 steek, 3 averecht samenbreien, herhaal vanaf *, eindig 
met 1 kantsteek.
2e naald: averecht.
3e naald: 1 kantsteek, *3 averecht samenbreien, (1 recht, 1 
averecht, 1 recht) in 1 steek, herhaal vanaf *, eindig met 1 
kantsteek.
4e naald: averecht.
Herhaal deze 4 naalden.

5414 – OVERTREK VOOR VAAS

Afmeting vaas: onderaan 34 cm en bovenaan 42 cm omtrek, 
25 cm hoog.

Materiaal: Subtile ecru (403) 2 bollen, haaknaald nr. 3 ½ 

Stekenverhouding: 22 stokjes en 14 toeren, zijn 10x10 cm. 
Controleer dit en gebruik indien nodig een andere haaknaald.

Gebruikte steken: stokjes.

Werkwijze:
Haak 70 lossen en sluit met een halve vaste tot een ring. Haak 
2 lossen (= 1e stokje) en haak op de lossen stokjes in het rond, 
sluit elke toer met een halve vaste in de 2e beginlosse van de 
toer. Meerder 8x elke 4 cm verdeeld over de toer 2 steken. 
Meerder niet steeds op dezelfde plaats, maar verspring. Hecht bij 
25 cm hoogte af. Rijg eventueel dun rijgelastiek door de boven- 
en onderkant.

De beschrijving is gebaseerd op bovenstaande maat vaas. In 
een afwijkende maat vaas de omtrek vermenigvuldigen met 22 
stokjes per 10 cm. 

5415 - OVERTREK VOOR VAAS 

Afmeting vaas: omtrek 35 cm, hoogte 43 cm

Materiaal: Scheepjes Laura ecru (3) 1 bol, haaknaald nr. 7

Stekenverhouding: ca. 12 steken en 5 ½ toer in patroon 
gehaakt, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig 
een andere haaknaald.

Gebruikte steken: 
Patroonsteek:
1e toer: 2 lossen, 2 half afgehaakte stokjes, 1 omslag en door 
alle 3 de lussen halen, *2 lossen overslaan, 2 lossen, 3 samen 
afgehaakte stokjes, herhaal vanaf *, eindig met 2 lossen, sluit de 
toer met 1 halve vaste boven op het eerste groepje stokjes van 
de toer.
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Gebruikte steken:
Patroonsteek:
1e naald (verkeerde kant): 1 kantsteek, *(1 recht, 1 averecht, 1 
recht) in 1 steek, 3 averecht samenbreien, herhaal vanaf *, eindig 
met 1 kantsteek.
2e naald: averecht.
3e naald: 1 kantsteek, *3 averecht samenbreien, (1 recht, 1 
averecht, 1 recht) in 1 steek, herhaal vanaf *, eindig met 1 
kantsteek.
4e naald: averecht.
Herhaal deze 4 naalden.
Kabel over 6 steken:
1e naald (verkeerde kant): 1 recht, 4 averecht, 1 recht.
2e naald: 1 averecht, zet 2 steken op een hulpnaald achter het 
werk, brei de volgende 2 steken recht, dan de 2 steken van de 
hulpnaald recht breien, 1 averecht.
3e en 4e naald: breien zoals de steken zich voordoen.
Herhaal deze 4 naalden.

Werkwijze:
Zet 24 steken op en brei in de volgende indeling: 9 steken 
patroonsteek, 6 steken kabel, 9 steken patroonsteek (begin 
zonder kantsteek). Brei in deze indeling tot 30 cm hoogte. 
Kant in patroon af. Vouw de onderste 24 cm dubbel en sluit de 
zijkanten.

5418 – KLEINE BEER

Afmeting: 24 cm hoog

Materiaal: Subtile ecru (403) 1 bol, Pittsburgh grijs (9160) 1 
bol, breinaalden nr. 4 en 4 ½, 2 knopen

Stekenverhouding: 18 steken en 30 naalden met dubbele 
draad Subtile en naalden nr. 4 in ribbelsteek gebreid, zijn 10x10 
cm. Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden.

Gebruikte steken:
Ribbelsteek: in heen- en teruggaande naalden alle naalden recht 
breien en in ronde toeren afwisselend 1 toer recht en 1 toer 
averecht. 
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.
Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2 steken averecht.

Kabel over 20 steken:
1e en alle oneven naalden (verkeerde kant): 2 averecht, 2 recht, 
12 averecht, 2 recht, 2 averecht.
2e naald: kruis 2 steken naar rechts (= brei de 2e steek voor de 
1e steek langs recht, brei de 1e steek recht en laat beide steken 
afglijden), 2 averecht, 12 recht, 2 averecht, kruis 2 steken naar 
links (= brei de 2e steek achter langs de 1e steek recht, brei de 1e 
steek recht en laat beide steken afglijden).
4e naald: 2 steken naar rechts kruisen, 2 averecht, zet 4 steken op 
een hulpnaald achter het werk, brei de volgende 4 steken recht, 
brei de 4 steken van de hulpnaald recht, 4 recht, 2 averecht, 2 
steken naar links kruisen.
6e en 8e naald: als 2e naald.
10e naald: kruis 2 steken naar rechts, 2 averecht, 4 recht, zet 
4 steken op een hulpnaald voor het werk, brei de volgende 4 
steken recht, brei de 4 steken van de hulpnaald recht, 2 averecht, 
kruis 2 steken naar links.
12e naald: als 2e naald.
Herhaal deze 12 naalden.

Werkwijze:
Zet 75-83-91 steken op en brei de eerste naald op de verkeerde 
kant in de volgende indeling: 29-33-37 steken patroonsteek, 20 
steken kabel (2 steken averecht, 2 steken recht, meerder op 
de volgende 9 steken verdeeld tot 12 steken, 2 steken recht, 
2 steken averecht), 29-33-37 steken patroonsteek. Brei tot 
58-69-74 cm hoogte en kant in patroon af, hierbij tijdens het 
afkanten verdeeld over de middelste 12 steken kabel 3x2 steken 
samenbreien. Vouw de onderste 46-55-59 cm dubbel, met de 
verkeerde kanten op elkaar. Haak langs de zijkanten en klep een 
toer vasten, hierbij de zijkanten sluiten. 

5417 - MOBIELTASJE VAN SUBTILE

Afmeting: 7 cm breed, 12 cm hoog

Materiaal: Scheepjes Subtile ecru (403) 1 bol, breinaalden nr. 
3 ½ 

Stekenverhouding: 29 steken en 32 naalden in patroonsteek 
gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig 
andere naalden.
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5419 – GROTE BEER

Afmeting: 40 cm hoog

Materiaal: Peru ecru (10) 1 bol, Pittsburgh ecru (9160) 1 bol, 
breinaalden nr. 6 en 4 ½ , 2 knopen

Stekenverhouding: 11 steken en 14 naalden met Peru en 
naalden nr. 6 in ribbelsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer 
dit en gebruik indien nodig andere naalden.

Gebruikte steken:
Ribbelsteek: in heen- en teruggaande naalden alle naalden recht 
breien en in ronde toeren afwisselend 1 toer recht en 1 toer 
averecht. 
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.
Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2 steken averecht.

Werkwijze:
Beer:
Zet voor het 1e been van de beer 7 steken op en brei 
ribbelsteek in heen- en teruggaande naalden. Brei in de 1e naald 
uit elke steek 2 steken, = 14 steken. Kant na 10 cm voor de 
vorm aan beide kanten 1 steek af. De overige 12 steken op een 
hulpnaald zetten. Brei nog eenzelfde been. Dan voor de romp de 
steken van beide benen (=24 steken) op 4 naalden zonder knop 
en de steken gelijkmatig verdelen, = telkens 6 steken per naald. 
De steken in het rond sluiten en 28 toeren (=14 cm) breien. 
Meerder nu aan het begin van de romp, na de 3e steek, 8x1 steek 
door uit het dwarsdraadje 1 steek gedraaid recht te breien, 
= 32 steken. Dan voor de kop nog 22 toeren breien. Vouw 
het werk nu zo dubbel dat de benen naar binnen open zijn en 
telkens aan de buitenste rand de vouw ligt. Dan de steken over 
2 naalden verdelen, = 16 steken voor de voorste en 16 steken 
voor de achterste naald. Brei nu steeds 1 steek van de voorste 
en 1 steek van de achterste naald samen en kant tegelijkertijd 
af, = bovenste kopnaad. Zet voor de mouwen 10 steken op en 
verdeel deze over 3 naalden. Brei 14 toeren ribbelsteek in het 
rond. Brei nu steeds 2 steken samen. Door de overige 5 steken 
een draad trekken, aantrekken en afhechten. Brei nog een mouw.

Rokje:
Zet 80 steken op met Pittsburgh en naalden nr. 4 ½ en brei 
1 naald recht op de verkeerde kant, 2 naalden tricotsteek en 

Werkwijze:
Beer:
Zet voor het 1e been van de beer 7 steken op en brei 
ribbelsteek in heen- en teruggaande naalden. Brei in de 1e naald 
uit elke steek 2 steken, = 14 steken. Kant na 8 cm voor de 
vorm aan beide kanten 1 steek af. De overige 12 steken op een 
hulpnaald zetten. Brei nog eenzelfde been. Dan voor de romp de 
steken van beide benen (=24 steken) op 4 naalden zonder knop 
en de steken gelijkmatig verdelen, = telkens 6 steken per naald. 
De steken in het rond sluiten en 28 toeren (=9 cm) breien. 
Meerder nu aan het begin van de romp, na de 3e steek, 8x1 steek 
door uit het dwarsdraadje 1 steek gedraaid recht te breien, 
= 32 steken. Dan voor de kop nog 22 toeren breien. Vouw 
het werk nu zo dubbel dat de benen naar binnen open zijn en 
telkens aan de buitenste rand de vouw ligt. Dan de steken over 
2 naalden verdelen, = 16 steken voor de voorste en 16 steken 
voor de achterste naald. Brei nu steeds 1 steek van de voorste 
en 1 steek van de achterste naald samen en kant tegelijkertijd 
af, = bovenste kopnaad. Zet voor de mouwen 10 steken op en 
verdeel deze over 3 naalden. Brei 18 toeren ribbelsteek in het 
rond. Brei nu steeds 2 steken samen. Door de overige 5 steken 
een draad trekken, aantrekken en afhechten. Brei nog een mouw.

Broekje:
Zet voor een pijp 20 steken op met grijs en naalden nr. 4 ½ en 
brei 3 naalden recht, laat de steken rusten. Brei nog eenzelfde 
pijp. Brei over de 40 steken 6 naalden tricotsteek en 4 naalden 
boordsteek.
Kant af. Sluit de kruisnaad. Zet voor de schouderbandjes (2x) 22 
steken op, brei 1 naald recht en kant af. Maak aan de achterkant 
van het broekje aan een kant een lusje voor een knoopje. Naai 
een knoopje aan. Naai de bandjes aan de voorkant en kruiselings 
een de achterkant van het broekje.

Afwerking: Eerst aan beide kanten de oren schuin afnaaien. 
Vul de kop en romp stevig met watten. Naai de beennaden dicht. 
Vul de benen en naai de laatste openingen dicht. Vul de armen 
en naai deze boven aan de zijkant van de romp. Rijg door de hals 
een draad, trek wat aan en hecht af. Naai op de plaats van de 
ogen de knopen.
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Werkwijze:
Brei met bruin 2 blaadjes volgens teltekening.
Zet voor de grote bloem met fuchsia 3 steken op en brei 
ribbelpatroon, hierbij de 1e steek van elke naald recht afhalen, de 
laatste steek recht breien. Voor de vorm van de bloem aan het 
einde van de 5e naald (heengaande naald), voor de kantsteek, 1 
steek recht gedraaid meerderen uit het dwarsdraadje, dan 5x 
in elke 4e en 4x in elke 8e op dezelfde manier meerderen, = 13 
steken. Brei tot 30 cm hoogte. Minder nu door aan het einde 
van de naald, voor de kantsteek, 2 steken recht samen te breien. 
Deze mindering 4x in elke 8e en 5x in elke 4e naald herhalen. 
Met de overige 3 steken nog 3 naalden breien en afkanten. Nu 
aan de afgeronde rand (= meerder- en minderrand) een stevige 
draad doorhalen, hiermee de gebreide strook bij elkaar trekken 
en tot een bloem inrollen.
Zet voor de kleine bloem met fuchsia 3 steken op en brei als bij 
de grote bloem. Meerder na de meerdering in de 5e naald nog 
4x in elke 4e en 3x in elke 8e naald, = 11 steken. Brei tot 25 cm 
hoogte. Minder nu aan het einde van de naald 1 steek en daarna 
nog 3x in elke 8e en 4x in elke 4e naald. Brei met de overige 3 
steken nog 3 naalden en kant af. Vouw de bloem op dezelfde 
manier als de grote bloem.

Afwerking: De blaadjes onder de grote bloem verdelen en 
telkens aan de opzetrand vastnaaien. Met een paar steken de 
kleine bloem vastnaaien aan de onderkant van de grote bloem. 
Naai de speld aan de achterkant.

2 naalden recht. Brei verder in tricotsteek tot 8 cm hoogte. 
Brei nog 4 naalden boordsteek en kant af. Sluit de achternaad. 
Rijg eventueel dun rijgelastiek door de bovenkant. Zet voor 
het halsdoekje met Pittsburgh 2 steken op en brei 2 naalden 
ribbelsteek. Brei uit elke steek 2 steken, = 4 steken. Meerder 
4x 1 steek aan beide kanten van elke 4e naald. Brei hiervoor na 
en voor de kantsteek uit het dwarsjusje 1 steek gedraaid recht. 
Minder in de volgende naald als volgt: 1 steek afhalen, 1 recht en 
de afgehaalde steek overhalen, 2 recht, 2 recht samenbreien, 1 
steek afhalen, 1 recht en de afgehaalde steek overhalen, 2 recht 
en 2 steken recht samenbreien. Brei over de 4 steken aan de 
zijkanten apart nog 1 naald recht en kant af. Zet voor de bretels 
(2x) 20 steken op en brei 1 naald recht. Kant af. Naai de bandjes 
aan het halsdoekje en kruiselings aan de achterkant van de rok.

Afwerking: Eerst aan beide kanten de oren schuin afnaaien. 
Vul de kop en romp stevig met watten. Naai de beennaden dicht. 
Vul de benen en naai de laatste openingen dicht. Vul de armen 
en naai deze boven aan de zijkant van de romp. Rijg door de hals 
een draad, trek wat aan en hecht af. Naai op de plaats van de 
ogen de knopen.

5420 – BLOEMENBROCHE

Materiaal: Subtile fuchsia (408) 1 bol, bruin (401) 1 bol, 
breinaalden nr. 3 ½, speld

Stekenverhouding: 23 steken in ribbelsteek gebreid, zijn 
10 cm breed. Controleer dit en gebruik indien nodig andere 
naalden.

Gebruikte steken:
Ribbelpatroon: alle naalden recht.
Blaadje: brei volgens teltekening. Alleen de heengaande naalden 
zijn aangegeven, de teruggaande naalden breien zoals de steken 
zich voordoen, behalve de steken in ribbelpatroon welke recht 
worden gebreid .
+ = kantsteek, open hokje 1 steek recht gedraaid, l = 
ribbelpatroon, v = 1 steek recht gedraaid uit het dwarsdraadje 
breien, ^ = 3 steken overgehaald samenbreien (= 2 steken samen 
recht afhalen, de volgende steek recht breien en de afgehaalde 
steken samen overhalen.
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5422 – TAS

Afmeting: 30 cm hoog, 47 cm breed

Materiaal: Roma Big donkerblauw (11) 2 bollen, Maxima 
+ melee paars/roze/blauw (6) 2 bollen, breinaalden en 
rondbreinaald nr. 6, 2 houten kralen handvaten, 1 drukknoop, 1 
grote knoop

Stekenverhouding: 11 steken en 24 naalden met Roma 
Big in patroonsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 
gebruik indien nodig andere naalden.

Gebruikte steken:
Gerstekorrelsteek:
1e naald: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht.
2e en volgende naalden: recht boven averecht, averecht boven 
recht.
Patroonsteek:
2 naalden met Roma Big: recht.
6 naalden met Maxima +: 3 steken recht, *2 steken averecht 
afhalen, 6 steken recht, herhaal vanaf *, eindig met 2 steken 
averecht afhalen, 3 steken recht.
4 naalden met Roma Big: recht.
6 naalden met Maxima +: 1 steek averecht afhalen, *6 steken 
recht, 2 steken averecht afhalen, herhaal vanaf *, eindig met 6 
steken recht, 1 steek averecht afhalen.
2 naalden met Roma Big: recht.
Herhaal steeds deze 20 naalden.
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.

Werkwijze:
Zet voor de bodem met Roma Big 45 steken op en brei 12 
cm gerstekorrelsteek. Kant af. Neem met Roma Big en de 
rondbreinaald langs elke lange kant van de bodem 45 steken 
op en aan beide korte kanten 11 steken, = 112 steken. Brei 
60 toeren in patroonsteek. Indien de lengte nog geen 26 cm 
bedraagt nog 10 toeren patroonsteek erbij breien. Brei met 
Roma Big nog 5 toeren recht, 1 toer averecht en 5 toeren recht. 
Vouw de rand op de ribbel naar binnen en zoom tegen. Naai 
voor de sluiting een drukknoop in het midden aan de binnenkant 
van de bovenrand. Brei aan beide kanten van de middelste 20 
cm een bandje voor het vastzetten van de handvaten. Neem 

5421 – AVONDTASJE MET BLOEM

Afmeting: ca. 20,5 cm breed en 12,5 cm hoog

Materiaal: Roma Big roze (21) 1 bol, Pittsburgh fuchsia (9190) 
1 bol, 1 knoop, 1 drukknoop, breinaalden nr. 4 en 9

Stekenverhouding: 14 steken en 12 naalden met Roma 
Big en breinaalden nr. 9 in patroonsteek gebreid, zijn 10x10 cm. 
Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden.

Gebruikte steken:
Patroonsteek:
1e naald (goede kant): 1 kantsteek, *2 steken naar rechts kruisen 
(= brei de 2e steek achter de 1e steek langs recht, dan de 1e 
steek recht breien en beide steken laten afglijden), herhaal vanaf 
*, eindig met 1 kantsteek.
2e naald: 1 kantsteek, 1 averecht, *2 steken averechts kruisen 
(=brei de 2e steek voor de 1e steek langs averecht, brei de 1e 
steek averecht en laat beide steken afglijden, herhaal vanaf *, 
eindig met 1 averecht, 1 kantsteek.
Herhaal deze 2 naalden.
Paarse bloem: Zet 14 steken op met de paarse Pittsburgh en 
breinaalden nr. 4 en brei recht.
2e naald recht.
3e naald (goede kant): 10 steken afkanten, de laatste 4 steken 
breien.
4e naald: 4 recht, 10 steken bijmaken.
Herhaal de 1e t/m 4e naald nog 18x en aansluitend nog 1x de 1e 
en 2e naald.
Kant af en laat een lange draad hangen, deze kan gebruikt 
worden om de bloem vast te zetten.

Werkwijze:
Zet met naalden nr. 9 en Roma Big 32 steken op en brei 1 naald 
recht en verder in patroonsteek tot 34 cm hoogte. Brei nog 1 
naald recht op de verkeerde kant en kant af.
Vouw de onderste 25 cm dubbel en sluit de zijkanten. Naai een 
drukknoop onder de klep. Brei van Pittsburgh fuchsia een bloem 
en bevestig deze, met de knoop in het midden van de bloem, op 
de klep.
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hiervoor naast de middelste 20 cm  van de voor- en achterkant 
4 steken op met Roma Big en brei 6 naalden tricotsteek. Kant af. 
Zet voor de klep met Roma Big 13 steken op en brei als volgt:
3 naalden met Roma Big: tricotsteek.
8 naalden Roma Big: gerstekorrelsteek.
6 naalden met Maxima +: 1 kantsteek, 1 steek recht, 2 steken 
averecht afhalen, 6 steken recht, eindig met 2 steken averecht 
afhalen, 1 kantsteek.
2 naalden met Roma Big: recht.
6 naalden met Maxima +: 1 kantsteek, 5 steken recht, 2 steken 
averecht afhalen, 5 steken recht,herhaal vanaf *.
2 naalden met Roma Big: recht.
6 naalden met Maxima +: 1 kantsteek, 1 steek recht, 2 steken 
averecht afhalen, 6 steken recht, eindig met 2 steken averecht 
afhalen, 1 kantsteek.
10 naalden met Roma Big: gerstekorrelsteek. Kant af.

Afwerking: Zet aan de binnenkant van de bovenrand met de 
bandjes de handvaten vast. Naai de klep met de opzetkant, in 
het midden van de achterkant, aan de bovenrand vast. Naai een 
grote knoop op het midden van de klep (zie foto).
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