Wollig patroon voor
gevorderde breiers
Nodig: wol (sokkenwol) in de kleuren natuur & bruin, 2 plakoogjes, breinaalden 3.25mm,
haaknaald 3.5mm, maasnaald en vulling voor het hoofdje.
Het lichaampje
1. 33 steken in bruine kleur opzetten en 2 rijen in boordsteek 1/1 breien.
1ste naald = 1 rechts - 1 links eindigen met 1 rechts
2de naald = 1 liinks - 1 rechts eindigen met 1 links
2. Nu verder breien volgens het schema.
• Heengaande naald is rechts en teruggaande naald is links.
• Daar waar de zwarte puntjes staan maak je een lus.
• De eerste 2 naalden zijn lussen op een bruine
		 achtergrond nadien brei je alleen in natuurkleur.
		 De grootte van de lussen is verschillend, naargelang
		 je in een heen- of teruggaande naald zit. De laatste
		 naald is een heengaande.
Lus breien in heengaande naald:
Steek de naald in de steek (alsof je rechts wilt breien),
maar laat de steek niet van je linkernaald glijden.
Breng nu de draad tussen de naalden naar voor, draai
hem 1 maal rond je linkerduim en breng de draad dan
weer tussen de naalden achter het werk. Brei nu de steek
die op je linkernaald staat (je mag je duim uit de lus halen)
en haal de steek over met de steek die op je rechternaald
staat. Zo verstevig je de lus.
Lus breien in teruggaande naald:
Steek de naald in de steek (alsof je links wilt breien),
maar laat hem niet van je linkernaald glijden. Nu breng
je de draad tussen de 2 naalden van voor naar achteren
en draai je de draad rond je wijsvinger en breng je de
draad weer naar voren. Brei de steek op je linkernaald
en haal de steek over met de steek op je rechternaald.
Zo verstevig je de lus.
3. Na het schema brei je de volgende naald alle 2 steken
links samen en eindig je met 1 links. In totaal heb je nu
17 steken.
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4. De volgende naald brei je de 2 steken rechts samen en tegelijkertijd maak je een lus tot de
laatste steek.
5. Draad doorknippen en dan door de resterende steken trekken. Het mutsje aan
die kant dichtnaaien.
Het hoofdje
1. 6 steken opzetten in het bruin.
2. Van de 6 steken 12 steken maken, iedere steek vermeerderen.
3. 5 naalden tricotsteek (1 naald rechts en 1 naald links),
maar beginnen met de naald links.
4. In de 7de naald : 1 steek rechts, brei een steek rechts
uit de onderliggende draad (tussen 2 steken zie je een
draad, die draad neem je en brei die rechts). Daarna
weer 2 steken rechts, dit herhaal je en eindig dan
met 1 steek rechts, = 18 steken.
5. Weer 5 naalden tricotsteek breien.
6. Weer alle 2 steken rechts samenbreien = 9 steken.
De volgende naald gewoon links breien.
7. 1 steek rechts, 3 steken samenbreien, 1 steek rechts,
3 steken samenbreien, 1steek rechts. Draad
doorknippen en door de resterende 5 steken trekken.
De oortjes
Haak 6 losse in het bruin. Haak een stokje in de 3de losse, een
half stokje in de volgende en dan een vaste en nog een losse.
Draad doorknippen en door de losse trekken.
In elkaar zetten:
1. Hoofdje samennaaien, begin aan het einde zodat
je de vulling er nog mooi in kan duwen. Als de vulling
erin zit kan je het dichtnaaien samen met de oortjes.
2. Hoofdje aan het lichaam naaien.
3. Oogjes er op kleven.
4. Klaar.
Veel breiplezier.
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