
Blitskikker
Afkortingen
afh: afhalen
afk: afkanten
av: averecht
kl: kleur van het garen
m opz lus: meerderen door een opzetlus te maken
min s: minderen door 2 steken samen te breien
min 3s: mindereren door 3 steken samen te breien
omsl: omslag
opz: opzetten
r: recht
r+m1: 1 steek meerderen door 1 keer voor en 1 keer 
achter in de steek te breien
tricot: een pen recht gevold door een pen averecht
: + cijfer + st: het aantal steken dat je per toer over-
houdt
, herhaal: herhaal wat voor de komma staat

Haken
l: losse
v: vaste
hv: halve vaste

Het hoofd en het lijf
We beginnen bij het hoofd.
Zet 9 steken op met kleur 1 en verdeel over 3 sokken 
breipennen en brei rond.
1. 9r: 9st
2. r+m1, herhaal tot 18st: 18st
3. 18r: 18st
4. r+m1, herhaal tot 36st: 36st
5-25. 36r: 36st
26. min s, herhaal tot 18st: 18st
27. 18r: 18st
28. min s, herhaal tot 9st: 9st

Vul het hoofd en wissel naar kleur 2.
29. 9r: 9st
30. r+m1, herhaal tot 18st: 18st
31. 18r: 18st
32. 1r, r+m1, herhaal tot 27st: 27st
33-59. 27r: 27st

Ga over op kleur 3 en meerder er stiekem 1 steek bij 
zodat je 28 steken hebt. 
60-64.  28r: 28st
Verdeel de steken over 2 pennen 14 steken achter en 
14 steken voor.
Vul het lijfje.

Benodigdheden
Breinaalden nr 4
Sokkenbreinaalden nr 4
Haaknaald nr 4

Garen:
Kleur 1: groen
Kleur 2: wit
Kleur 3: jeans blauw
Kleur 4: zwart 

Vulling
Stopnaald 
Schaar



De benen
65. Zet de eerste 5 steken van de voorste pen en de laatste 5 steken van de achterste pen op 2 apar-
te pennen (dit wordt het rechter been). Brei nu de middelste 4 steken van de voorste en middelste pen 
samen en haal gelijk af totdat je nog 5 steken op je voorste pen over hebt en 5 steken op de  achterste pen (dit 
wordt het linker been).
Je werk staat nu op 4 pennen. Pak de 2 pennen van het eerste been en brei nu 30 pennen tricot. De steken 
voor het andere been laat je even in de wacht staan op een hulpnaald.
Houd de steken per been op 2 pennen. Op pen 1 staan nu 5 steken en op pen 2 staan ook 5 steken.
96. 5r, r+m1, herhaal tot 10st, r+m1: 16st
Vul het been en wissel naar kleur 4.
97-98. 16r: 16st
99. brei 8 steken recht en laat de andere 8 steken even rusten.
100. 8av: 8st
101. 8r: 8st
102. 6av, keer werk
103. 1 afh, 2r, 1overh, keer werk
104. 1afh, 2av, min s, keer werk
105. herhaal toer 103
106. herhaal toer 104
107. Je hebt nu 4 steken op de naald staan. Neem aan weerzijde 2 steken op. Je hebt nu in totaal 16 steken.
108-113. 16r: 16st
114. Pen 1: min s, 4r, min s
Herhaal voor pen 2: 12st
115. Pen 1: min s, 2r min s
Herhaal voor pen 2: 8st
116. min s, afk
Brei nu het tweede been op dezelfde manier als het eerste been.
Naai het eventuele gat tussen de benen dicht en werk alle draadjes weg.

Arm
Maak er twee.
Zet 8 steken op met kleur 1.
1-28. 8r: 8st
29-35. 8r kl 2: 8st
Afk
Naai de armen op het lijfje vast.

Jasje
Zet 25 steken op met kleur 4 en brei tricot dus heen en 
weer.
1-32. 25 tricot: 25st
33. 4r,  min 3s, 12r, min 3s, 3r: 21st
34-35. Tricot per stukje breien dus eerst 2 toeren 4st dan 2 
toeren 13st en weer 2 toeren 4st. 
36. 4r, m opz lus, 13r, m opz lus, 4r: 25st
37-41. 25r: 25st
Afk

Mouw
Maak er twee
Zet 20 steken op met kleur 4.
1-15. tricot: 20st
Afk

Naai nu de mouwen in de openingen van het 
jasje vast.
En trek de blitskikker zijn jasje aan!

De kuif
Nu gaan we de kuif haken dus pak je haaknaald.
Haak 28 losse met kleur 4.
1. 27v
2. 1v overslaan, 25v, keer het werk
3. 1v overslaan, 4hv, 16v, keer het werk
4. 1v overslaan, 14v, keer het werk
5. 1v overslaan, 12v, afh
Naai de kuif aan de bovenkant dicht.
Naai de kuif iets schuin vast op het hoofd.
Borduur de ogen en de mond in het gezicht.


