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Materiaal 

50 gram restwol geschikt voor  

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

3 knoopjes 10-12 mm 

download maten van het knuffelkonijn  

 

Gebruikte steken 

recht (r), averecht (av)  

tricot steek op de goede kant recht breien, op de verkeerde kant averecht breien 

ribbel steek op de goede kant recht breien, op de verkeerde kant recht breien 

boordsteek 1r / 1 av 

meerderingen:  

 aan het begin van de naald: 1 recht, maak van de volgende steek 2 steken door 

voor en achter in te steken 

 aan het einde van de naald: maak 2 steken van de voorlaatste steek door voor en 

achter in te steken, 1 recht 

minderingen:  

 voor de marker 1 recht afhalen, 1 recht breien, afgehaalde over de gebreide heen 

halen 

 na de marker 2 recht samenbreien 

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 
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Patroon 

 Zet 80 steken op, markeer eerste steek en brei rond in boordsteek ca. 1,5 cm (ca. 5 

naalden), plaats markeerder 20 steken na begin en 20 steken voor het begin. Dit is 

het midden voor de arm 

 Minder iedere vierde ronde 1 steek voor en achter de markeerder, herhaal dit 4 

keer (64 st) 

 Na 18 regels (ca. 6 cm na de boord): kant 2 steken voor en 2 steken na de 

markeerder af voor de armsgaten en brei iedere kant afzonderlijk af op twee 

naalden 

begin bij de achterkant (28 st): 

 splits in tweeën voor de achterkant split  (2 x  14 st), eerste deel: 

o aan de armsgat kant 1 st afkanten en aan de split kant over 3 steken ribbel 

o brei tot 9,5 cm hoogte vanaf de boord 

o minder voor de hals 1 x 3 st en 2 x 2 st  

o kant de laatste 6 st af = schouder. Hoogte vanaf de boord is ca. 11 cm 

 tweede deel: 

o aan de armsgat kant 1 st afkanten en aan de split kant 3 steken opzetten, 

dit is het overslagje en daar maak je 2 gelijkmatig verdeelde knoopsgaten in 

(2 steken) 

o dit overslagje brei je in ribbel steek overige steken tricot hetzelfde als bij 

het eerste deel maar dan in spiegelbeeld 

De voorkant (28 st): 

 minder 1 st aan de armsgat kant en brei verder tricot tot 9 cm boven de boord 

 kant de middelste 6 st af en brei de delen afzonderlijk verder 

 minder aan de halskant 1 x 3 en 1 x 2 st tot zelfde hoogte als de achterkant 

 kant af 

Boord voor de hals: 

 naai de schoudernaden dicht 

 neem ca. 48 steken en brei 1,5 cm boordsteek (heen en weer) 

 tegelijkertijd maak je boven het overslagje een derde knoopsgat over 2 st.  

 kant st in boordsteek af en brei om de 6 steken 2 steken samen, zo valt het boordje 

een beetje naar binnen en sluit mooi aan 

Mouwtjes (maak er 2) 

 zet 24 steken op en brei 1,5 cm boordsteek 

 brei verder in tricot steek en meerder aan weerszijden iedere 2e naald 1 steek 

(herhaal 3 keer) (30 st) 

 kant voor de armsgaten 1 x 2 st, 3 x 1 st, 2 x 3 st af in iedere 2e  naald 

 kant de laatste 8 st af 
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Afwerking 

 zet drie knoopjes op de bies achter 

 naai de mouwnaden dicht en zet met matrassteek in het armsgat (goed midden 

boven en onder markeren) 

 werk de draadjes netjes weg 

 leg een natte doek erop en laat drogen 

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

Met dit basis patroon kun je eindeloos varieren! En je hoeft het ook niet precies zo te 

maken, er zijn geen regels.  

De maten zijn handig. Maar nog handiger is het om zelf een knuffelkonijn te kopen via het 

internet of in Ronald McDonaldhuizen. Je eigen paskonijn en dan draag je ook meteen bij 

aan dit goede doel. 

De Ronald McDonald huizen gaan de kleertjes die gemaakt worden door vele breisters (en 

haaksters) in het land verkopen samen met het kinderknuffelkonijn, de gehele opbrengst is 

voor hen. De patronen komen allemaal op de website te staan van www.debreischool.nl  

en kunnen dus door iedereen gemaakt worden ook voor eigen gebruik, gratis.  

Shirtjes,  jasjes, jurkjes, truitjes, mutsjes, schoentjes, handschoenen, tasjes, accessoires. 

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

Adres Kruizemunt 16, 2201 MX Noordwijk. 

 

 
 

 

   

 

 

Een ziek kind kán niet zonder zijn ouders. Als je kind ziek is, wil je als ouders zo 

dicht mogelijk in de buurt zijn. En als het een handicap heeft, wil je dat het zoveel 

mogelijk dezelfde dingen kan doen als zijn of haar leeftijdgenootjes. Al ruim dertig 

jaar helpt het Ronald McDonald Kinderfonds zieke of gehandicapte kinderen en hun 

familie in Nederland.  

 

http://www.debreischool.nl/

