Blij als ik brei-patroon: Schaap

Blij als ik brei is een prentenboek
over het breiende schaap Mop. Bij
zo’n boek mag een gebreid schaapje
natuurlijk niet ontbreken. En voor
wie nét zo blij wordt van breien als
Mop, stellen wij natuurlijk graag het
patroon beschikbaar.
Benodigdheden







witte wol voor naalden 4,5
zwarte wol voor naalden 2,5
breinaalden 2,5
stopnaald
vulling
eventueel rode en beige wol voor naalden 2,5

Werkbeschrijving
1. Zet voor het lijfje 15 steken op met de witte wol op breinaalden 2,5.
Door het lijfje op dunne naalden te breien, verkrijgt het stevigheid. Brei
het lijfje in gerstekorrel, dat wil zeggen brei afwisselend een steek
rechts en een steek averechts. Begin de naald altijd met rechts. Brei
door tot je een lapje hebt van 11 centimeter. Kant dan alle steken af en
stop de draadjes in.
2. Zet voor het kopje 12 steken op met de zwarte wol op breinaalden 2,5.
Brei 11 naalden in tricotsteek (afwisselend 1 naald rechts en 1 naald
averechts). Eindig met een naald rechts. Laat de steken op de naald staan en knip de draad
van de wol ruim af. Trek de draad door het oog van de stopnaald en steek de stopnaald in
één keer door alle steken die op de breinaald staan. Haal dan de breinaald weg en trek de
draad goed aan. Sluit vervolgens de zijnaad en vul het kopje op. Sluit daarna ook de
onderkant door de draad door de 12 steken te rijgen. Stop de draadjes in.

© Schapenzaken, Tilburg 2013 - Voor informatie: www.schapenzaken.nl

3. Zet voor een oortje 2 steken op met de zwarte wol op breinaalden 2,5. Het oortje wordt
helemaal in ribbelsteek (rechts) gebreid. Brei twee naalden rechts. Meerder in de derde
naald naar 3 steken, door tussen de twee steken 1 steek bij te maken. Brei verder en
meerder in de vijfde naald naar 5 steken, door na de eerste steek 1 steek bij te maken en
voor de laatste steek 1 steek bij te maken. Brei door tot 11 naalden. Laat de steken op de
naald staan en knip de draad van de wol ruim af. Trek de draad door het oog van de
stopnaald en steek de stopnaald in één keer door alle steken die op de breinaald staan. Haal
dan de breinaald weg en trek de draad goed
aan. Zet het oortje vast op het kopje en stop
de draadjes in. Herhaal voor het andere
oortje.
4. Maak het kopje met een draadje van de
witte wol vast aan het lijfje. Bevestig het
met een paar steekjes in het midden van de
lange kant van het lapje.
5. Vouw het lijfje dubbel en zet het in het
midden van de twee uiteindes met een paar
steekjes naar boven toe vast.
6. Maak op het kopje met beige de oogjes en
met rood de mond.

Tips





Maak er een echt Blij als ik brei-schaap van door van een restje rood een klein rood sjaaltje te
breien. Zet 3 steken op en brei in gerstekorrel of in ribbelsteek tot een lengte van 10
centimeter. Kant de steken af en stop de draadjes in.
Dit gebreide schaapje is ook leuk voor in de kerstboom. Om het op te kunnen hangen
bevestig je eenvoudig een lus van de witte wol in de middenvouw van het lijfje.
Als je voor de witte wol pluizig garen kiest, krijgt je schaap een echte ruige schapenvacht.

Dit patroon is ontwikkeld bij Blij als ik brei, een prentenboek (voor
breiliefhebbers van alle leeftijden) van Anke Werker en Daniëlle
Schothorst.
Kijk voor meer informatie over het boek op www.schapenzaken.nl.
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