Vos

door Emma Gallimore-Martin
Nodig

Gebruikte steken

• 2 breinaalden met knop (3½mm)
• breigaren kleur vos V, vlek wit W, zwart voor neus en ogen

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

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

Zet 28 steken (st) op met de vos kleur V
1: brei averecht (A)
2: brei recht (R)
3: (A) 11 st V, 6 st W, 11 st V
4: (R) 11 st V, 6 st W, 11 st V
5: (A) 11 st V, 6 st W, 11 st V
6: (R) 12 st V, 4 st W, 12 st V
7: (A) 12 st V, 4 st W, 12 st V
8-15: brei verder met V in tricotsteek (naald 8 is R)
16: brei (R) voor de mindering brei je steeds 2 steken samen
(aan het eind van de naald heb je nog 14 steken)
17: brei (A)
18: brei (R) voor de mindering brei je steeds 2 steken samen
(aan het eind van de naald heb je nog 7 steken)
Knip de draad af (lang genoeg voor het dichtnaaien) en haal
de draad door de overgebleven steken
Naai het lapje dicht
Borduur het neusje en de ogen

De staart (wordt gebreid in tricotsteek)
• Neem een begindraad van ongeveer 30 centimeter (hier naai
je later de staart mee aan). Zet 4 steken op met kleur V
• Brei 3 naalden in tricotsteek, meerder in de 4e naald naar
6 steken. Brei door in tricotsteek tot de staart lang genoeg is,
eindig met een naald averecht
• Wissel naar kleur W, brei een naald recht over 6 steken
• Minder in de volgende naald 2 steken (door steek 1 en 2
samen te breien en door steek 5 en 6 samen te breien)
• Brei recht over 4 steken
• Brei nu steeds 2 steken samen (2 steken over)
• Brei de laatste 2 steken samen hecht af
• Werk de draadjes weg en naai de staart (losjes) met een ‘
natuurlijke slag’ aan het mutsje, laat het witte puntje hangen

Vos

door Emma Gallimore-Martin (verfolg)
De oren (per naald beschreven)
• Neem 4 steken op en brei met kleur V 3 naalden tricotsteek
(met het gezicht naar voren beginnen met recht)
• 4: brei nu steeds 2 steken samen (2 steken over)
• 5: brei nu de laatste 2 steken samen en hecht af
• Maak nog een oor en hecht af

Opmerking
• Patroon kan ook op naalden zonder knop worden rondgebreid
• Wil je de oren liever niet meteen aan het mutsje breien zet dan 4
steken op en volg verder de beschrijving. Naai de oren aan het
mutsje en hecht af
• De staart kan ook worden gepunnikt
• Voor de ogen kunnen ook kralen of French knots worden gebruikt. De ogen van een vos staan niet al te dicht bij elkaar

