Pimpelmees
door Val Pierce
Nodig

Gebruikte steken

• 2 breinaalden met knop (3½mm)
• vulmateriaal of witte watten
• breigaren kleur blauw B, geel G, wit W, zwart voor oogjes

• Recht (R)
• Averecht (A)
• Tricotsteek (1 naald recht, 1
naald averecht)

Patroon beschrijving (per naald beschreven)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zet 28 steken (st) op met kleur B
Brei 2 naalden recht
Ga verder in tricotsteek met kleur B en G begin met recht
3: 12 st B, 4 st G, 12 st B
4: 11 st B, 6 st G, 11 st B
5-16: 10 st B, 8 st G, 10 st B
17: voor de mindering brei je steeds 2 steken samen
(5 st B, 4 st G, 5 st B)
18: 5 st B, 4 st G, 5 st B
19: brei de 1e en 14e steek recht, brei de andere steken
steeds 2 steken samen (3 st B, 2 st G, 3 st B)
20: 3 st B, 2 st G, 3 st B
Knip de draden af (kleur B lang genoeg voor het dichtnaaien)
en haal de draad door de overgebleven steken
Naai het lapje dicht

Hoofd (per naald beschreven- alle oneven naalden worden
averecht gebreid)
• Zet 4 steken op met kleur W
• 1: A (dit geldt voor alle oneven naalden)
• 2: R, meerder in iedere steek (8 steken)
• 4: R, meerder in iedere steek (16 steken)
• 6: R, meerder steeds in de 3e steek (21 steken)
• 7: A
• Wissel naar kleur B
• 8: R
• 10: R en minder steeds door de 3e en 4e steek samen
te breien (16 steken)
• 12: R, brei steeds 2 steken samen (8 steken)
• 14: R, brei steeds 2 steken samen (4 steken)
• Knip de draden af (lang genoeg voor het dichtnaaien)
en haal de draad door de overgebleven steken
• Naai het lapje dicht en vul het terwijl je het dichtnaait
• Borduur de oogjes erop en zet het hoofd vast aan het lijfje

Pimpelmees

door Val Pierce (vervolg)
Vleugel (per naald beschreven - gebruikte steken recht (R)
en averecht (A))
• Zet 2 steken op met kleur B
• 1: R
• 2: R, meerder in de 1e steek (3 steken)
• 3: 1R, 1A, 1R
• 4: R, meerder in de 1e en 2e steek (5 steken)
• 5: 2R, 1A, 2R
• 6: R, meerder in de 2e en 3e steek (7 steken)
• 7: 3R, 1A, 3R
• 8: R
• 9: 3R, 1A, 3R
• 10: 1R, 2 steken R samen breien, 1R, 2 steken R samen
breien, 1R (5 steken)
• 11: 2R, 1A, 2R
• 12: 2 steken R samen breien, 1R, 2 steken R samen breien
(3 steken)
• 13: 1R, 1A, 1R
• 14: 3 steken R samen breien (1 steek)
• Knip de draad af (lang genoeg voor het vastnaaien)
en haal de draad door de overgebleven steek
• Naai de vleugels aan het lijfje
Snavel (per naald beschreven)
• Zet 1 steek op met kleur G
• 1: 1R
• 2: 1R, meerder vanuit deze steek nog 2 steken (3 steken)
• 3-6: 3R
• 7: 2 steken R samen breien, 1R (2 steken)
• 8: 2 steken R samen breien
• Knip de draad af en haal de draad door de
overgebleven steek
• Vouw de snavel dubbel en zet in het midden met
een steekje aan het hoofd vast
Pootjes
• Zet 20 steken op met kleur B en brei recht waarbij je
na het breien van 2 steken, meteen gaat afkanten

Opmerking
• Patroon kan ook op naalden
zonder knop worden rondgebreid,
het hoofd kan dan meteen aan
het lijf worden gebreid, je begint
dan bij naald 2. Nadat je het
hoofd hebt dichtgenaaid vul je het
voorzichtig vanaf de onderkant en
trek je een stevige draad door de
steken tussen het lijf en het hoofd.
• De snavel kan ook worden
gemaakt van een klein stukje vilt.

