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Materiaal 

50 gram restwol geschikt voor  

breinaald 3 mm of 3,5 mm (zonder knop 4 of 5 naalden) of desgewenst op 2 naalden 

download maten van het knuffelkonijn  

 

Gebruikte steken 

recht, averecht  

kruisminderingen: rechts van het kruisstuk 1 steek afhalen, 1 recht breien, afgehaalde 

steek overhalen, links van het kruisstuk aan het eind 2 recht samenbreien 

verkorte naalden en keren met omslag, steek met omslag samenbreien als alle steken weer 

mee doen  (zie voor uitleg youtube) 

strak knoopsgat aan de rechte kant: draad naar voren, steek afhalen, draad naar achter, 

haal nu het aangegeven aantal knoopsgat steken over elkaar heen om af te kanten, zet 

laatste steek terug op de linkernaald, draai werk, let op dat de draad achter is en maak uit 

de eerste steek het aantal steken er weer bij plus 1 extra, draai werk, brei laatste 

bijgemaakte steek samen met de volgende steek op de linkernaald.  

Als  je dit nog niet lukt is een gewoon knoopsgat ook goed. Dus dan kant je gewoon de 

steken af in de heengaande naald en in de teruggaande maak je ze er weer bij. Zo wordt 

ook het gat voor het staartje gemaakt omdat die wel soepel mag zijn. Toch is het handig 

dan even het gat te verstevigen met een aantal vasten en je haaknaald 

 

Patroon 

Rechterpijp (wordt heen en weer gebreid): 

 zet 51 steken op 

 brei 2 cm boordsteek (1r / 1 av) 

 ga verder in tricot steek tot 10,5 cm boven de boord 

 plaats een markeerder in het midden van het werk 

 laat werk rusten (als je liever niet rond breit kun je op 2 naalden verdergaan. Zet 

dan aan beide kanten 5 steken op en volg patroon verder maar bedenk dan voor 1 

helft en 1 st extra om straks beide helften aan elkaar te naaien) 
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Linkerpijp 

 brei het zelfde als rechterpijp 

Voor- en achterkant broek rondgebreid (of zelf uitrekenen voor 2 naalden)  

 neem alle steken op en maak tussen de pijpen 8 extra steken (118 st) 

 brei verder in het recht in het rond 

 tegelijk: maak in iedere 2e naald een kruismindering x 4 (zie uitleg boven, 102 st) 

 bij  13 cm van de boord maak een knoopsgat over 7 steken voor het staartje als 

volgt: kant de middelste 7 af in die ronde en zet in de volgende ronde 7 steken 

nieuw op 

 maak in de volgende rond aan weerzijden van de markeringen (midden iedere 

broekspijp) een mindering door twee steken samen te breien (98 st) 

 bij 21 cm van de boord, deel werk in voor en achter en ga alleen verder met de 

achterste 49 steken. Brei heen en weer en maak verkorte naalden, 3 x 3 in elke 2e 

naald, keer steeds met een omslag 

 brei hierna weer over alle steken in het rond en minder nogmaals aan weerszijden 

van de markeringen een steek (94 st). Brei de omslag samen met de omgeslagen 

steek van de verkorte naalden om gaatjes te voorkomen 

 bij ca. 23 cm van de boord sluit af met 3 cm boordsteek  

 kant losjes af 

 sluit pijp- en kruisnaden met  matrassteek 

 

Afwerking 

 werk draadjes weg 

 maak de broek vochtig met een lap en laat plat drogen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Je mag ze naar ons opsturen naar de Breischool dan brengen wij ze bij Ronald McDonald. 

Adres Kruizemunt 16, 2201 MX Noordwijk. 

 

 
 

  

   

 


