knuffelkonijn

Een knuffel voor alle
leeftijden.

kinderen een superlief huisdier zonder dat je
elke week het konijnenhok hoeft schoon te
maken. Het breien is even een harig klusje,
maar zet door: de beloning zal zacht zijn.

benodigdheden

Haaknaald nr. 6
Stopnaald
Schaar

konijn

We beginnen bij het haken met de kop en eindigen bij de
kont. De kop is wit en halverwege het lijf gaan we over
op zwart.

lijf

We beginnen bij de snuit. Haak hiervoor met wit 5 l, sluit
met een hv in de 5de l vanaf de haaknaald tot een ring.
1. 3 l, 7 stk in de ring, sluit met een hv op de 3de l van
het begin van de toer.
2. 3 l, 1 stk op het 1ste stk, 2 stk op elk stk, herhaal tot
16 stk, sluit met een hv op de 3de l van het begin van de
toer.
3. 3 l, 2 stk op het volgende stk, 1 stk, herhaal tot 24 stk,
sluit met een hv op de 3de l van het begin van de toer.
4. 3 l, 1 stk, 2 stk op het volgende stk, *2 stk, 2 stk op het
volgende stk* herhaal van *-* tot 32 stk, sluit met een hv
op 3de l van het begin van de toer.
We gaan nu de bovenkant van de kop haken. We
stoppen hiervoor met rondhaken en gaan een stukje
heen en weer haken.
5. 1 l, 16 v, keer
6. 1 l, 16 v, keer
7. 1 l, 3 v, 2 v samenh, 2 v, 2 v samenh, 2 v, 2 v samenh,
3 v, keer
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techniek

Haken, rondhaken en
borduren.

niveau

+++++

tijd

+++++

Garen en materiaal

Voor het konijn hebben wij breigaren Fluffy in
kleuren roze, zwart en wit gebruikt. Om het
konijn te vullen heb je poppenvulling nodig.
Van het garen heb je niet meer dan 1 bol per
kleur nodig.

teltekening

Voor de ogen en snuit gebruik je teltekening
knuffelkonijn. Zie pagina: 57.

8-10. 1 l, 13 v keer
11. 1 l, 3 v, 2 v samenh, 3 v, 2 v samenh, 3 v, keer
12. 1 l, 11 v, keer
13. 1 l, 11 v
We gaan nu weer rondhaken.
14. 2 l, 4 stk langs de rand van toer 5 t/m 13, 12 stk langs
de ronding, 4 stk langs de andere rand van toer 5 t/m
13 , 1 hstk, 11 v op het laatste recht stuk, sluit met een
hv op de 2de l van het begin van de toer. Dus je haakt
helemaal rond langs de oude en nieuwe steken en haakt
van daaruit verder.
15. 3 l, 2 stk samenh, 2 stk samenh, 12 stk, 2 stk samenh,
2 stk samenh, 1 hstk, 11 v, sluit met een hv op de 3de l
van het begin van de toer.
Wissel naar kleur zwart.
16. 3 l, 10 stk, 2 stk op het volgende stk, 2 stk, 2 stk op
het volgende stk, 2 stk, 2 stk op het volgende stk, 17 stk,
sluit met hv op de 3de l van het begin van de toer.
17-22. 3 l, 37 stk, sluit met hv op 3de l van het begin van
de toer.
23. 3 l, 1 stk, 2stk samenh, * 2 stk, 2 stk samenh*
herhaal van *-* tot het einde, sluit met een hv op de 3de
l van het begin van de toer.
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24. 3 l, 1 stk, 2 stk samenh, 2 stk, 2 stk samenh, sluit met
een hv op de 3de l van het begin van de toer.
25. 3 l, 2 stk samenh, herhaal tot einde, sluit met een hv
op de 3de l van het begin van de toer.
Vul het konijn licht op met poppenvulling.
26. 3 l, 2 stk samenh, herhaal tot einde, sluit met hv op
3de l van het begin van de toer.
Knip de draad lang af en haal de draad door de laatste
steken. Trek de draad stevig aan en hecht af.

Oren

Het oor bestaat uit een binnenoor en een buitenoor. Het
oor voor de binnenkant is roze en is iets kleiner dan het
buitenoor. Als je de twee helften op elkaar naait trekt
het binnenoor daarom een beetje naar binnen.

Binnenoor

Neem breigaren Fluffy in kleur roze. Haak 6 l, haak op de
4de l vanaf de haaknaald een stk, 2 stk(4 stk) keer.
1. 3 l, 3 stk, keer
3-9. 3 l, 3 stk, keer
afk.

Buitenoor

Begin met breigaren Fluffy in zwart. Haak 8 l, haak in de
4de l vanaf de haaknaald 1 stk, 4 stk (5 stk) keer.
1. 3 l, 4 stk
Wissel naar breigaren Fluffy wit.
2-9. 3 l, 4 stk, keer
afk.
Maak van beide oren twee stuks. Naai vervolgens het
binnenoor op het buitenoor. De oren naai je vast op het
stukje boven op de kop.

Pootjes

Maak twee zwarte en twee witte pootjes. Haak 6 l, sluit
met een hv op de 6de l vanaf de haaknaald tot een ring in
zwart of wit.
1. 2 l, 7 stk in de ring, sluit met een hv op de 2de l van
het begin van de toer
2-5. 3 l, 7 stk, sluit met een hv op de 3de l van het begin
van de toer.
Vul de pootjes licht met poppenvulling en naai ze vast
onder het lijf.
De witte pootjes naai je op de rand waar wit over gaat
op zwart met 4 stokjes tussen de pootjes. Tussen de
voor- en achterpootjes houd je 9 stokjes afstand.

staartje

Maak een witte staart. Haak 2 l, in de 2de l vanaf de
haaknaald 8 stk, sluit met een hv op het 1ste stk.
1. 3 l, 1 stk op het 1 ste stk, 2 stk op elk volgend stk,
herhaal tot het ein-de: 16 st
2. 3 l, 2 stk op het volgende stk, * 1 stk, 2 stk op het
volgende stk* herhaal tot 24 stk, sluit met een hv op de
3de l van het begin van de toer
Knip de draad lang af, vul de staart lichtjes op en haal de
draad door alle steken van de laatste toer. Naai met deze
lange draad ook de staart aan het lijf.

Ogen en snuit

Neem teltekening knuffelkonijn en borduur de ogen en
snuit op het konijn.

Brei accessoires
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zeeman breien haakgarens
Zeeman heeft een uitgebreide collectie
brei- en haakgarens. In onze webshop vind je
de volledige collectie, in onze winkels kan de
keuze in garens en kleuren verschillen.
We laten hieronder de garens zien die in de
meeste Zeeman winkels verkocht worden:

cotton

royal

74% acryl, 20% wol, 6% viscose, naalddikte
5-6, 100 gram
Garen met kleine accenten in verschillende
kleuren, wat een “tweed effect” bij het breien geeft.

100% acryl, naalddikte 4-5,
100 gram Een mooie basiskwaliteit,
voor vele doeleinden te gebruiken,
verkrijgbaar in 8 verschillende uni kleuren
en enkele melange kleuren.

supersoft

80% acryl, 20% polyamide, naalddikte 2-3,
50 gram, Fijne en zachte kwaliteit, ook
geschikt voor baby artikelen.
Verkrijgbaar in 10 verschillende kleuren en
enkele melange kleuren.

julia

20% wol, 80% acryl, naalddikte 7-8, 100
gram, in 6 verschillende kleuren
Wat dikker breigaren in mooie zachte kleuren;
erg geschikt voor shawls en mutsen, maar ook
voor leuke woonbreisels.

amy

100% polyester, naalddikte 2,5 – 3,5
50 gram Fijn garen met zachte
glans, geschikt voor haken en/of mazen,
verkrijgbaar in 6 kleuren.
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85% katoen, 15% polyester, naalddikte 4-5,
100 gram
Geschikt voor haken en breien,
verkrijgbaar in 6 kleuren.

tweed

rachel

06 + 07 teltekening babymuts & slof

72% acryl, 18% wol,
10% polyamide, naalddikte, 100 gram,
in 4 verschillende kleuren. Dit garen
kenmerkt zich door een kleurverloop van
de verschillende kleuren in het garen.

marl wool

50% wol, 50% acryl, naalddikte 7-8, 100
gram. Garen met een hoog aandeel wol
voor een natuurlijk gevoel, in zes kleuren.

Fluffy

100% polyamide, naalddikte 5,
100 gram. Superzacht garen dat er na
het breien uit ziet als een dierenvacht,
verkrijgbaar in drie kleuren.
In de winkel kunnen wij je adviseren als het
door jou gewenste garen niet in de
betreffende winkel te koop is.
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afkortingen
breien en haken
Breien

afh: afhalen, haal een steek, zonder deze te
breien, af.
afk: afkanten, hecht je werk af door de
gebreide steken over elkaar heen te halen.
av: averecht breien. Keer: keer het werk.
kl: kleur van het garen.
m omsl: meerderen door de draad om de
naald te slaan.
m opz lus: meerderen door een opzetlus
te maken.
min overh: 1 recht afhalen, 1 recht breien,
afgehaalde steek over de gebreide steek
halen (links minderen).
min s: minderen door 2 steken samen te
breien (rechts minderen).
min s3: minderen door 3 steken samen te
breien.
mp: markeerder plaatsen.
omsl: omslag, sla de draad om de naald.
opz: opzetten, door middel van een opzetlus
r: recht breien.
r+m1: 1 steek meerderen door 1 keer voor
en 1 keer achter in de steek te breien.
st: steek of steken.
: + cijfer + st: het aantal steken dat je per
toer overhoudt.
Herhaal: Herhaal van *_*: herhaal wat er
tussen de sterretjes staat.
Herhaal wat voor de komma staat.

haken

3 samengeh. stk: 3 stokjes samen haken
4 samengeh. stk: 4 stokjes samen haken
afh: afhechten dstk: dubbel stokje
dstk samengeh: 2 dubbelstokjes samen
haken hstk: half stokje hv: halve vaste
l: losse l-boogje: losse boogje
stk: stokje v: vaste
v samengeh: 2 vaste samen gehaakt

technieken en terminologie
breien

Boordsteek 1r, 1av en brei zo door onder
elkaar (of 2r, 2av).
Borduren: In dit boek alleen in kruissteek.
Gerstenkorrelsteek: 1r, 1av en wissel dit af
onder elkaar.
Kabel breien Door een paar steken op
een kabelnaald te zetten, dan de volgende
steken te breien en vervolgens de steken
van de kabelnaald, ontstaat een kabel. Of je
de steken op de kabelnaald voor of achter
je werk houdt beïnvloedt de kabel.
Kleur inbreien Sla bij een kleurwissel goed
de draadjes om elkaar heen. Brei mee of knip
de oude draad af en werk deze later weg.
Kleur inhaken: Begin met de nieuwe kleur
bij de laatste doorhaal van de steek voor
de kleurwissel. Haak de draden mee.
Mazen Borduur over je breiwerk heen in
v-tjes motief. Dit kan van rechts naar links
en van beneden naar boven.
Naaien Met mooie steekjes, zoals de
matrassteek, kan je je werk onzichtbaar
sluiten. Rondbreien doe je op sokken
breipennen of op een rond breinaald
Samengehaakte stokjes Haak een stokje
maar stop voor de laatste doorhaal, haak nu
een volgend stokje en stop hier ook voor
de laatste doorhaal. Haak nu het laatste
stokje en haal de draad voor de laatste
doorhaal door alle lusjes op de haaknaald.
Steken opnemen Nieuwe steken creëren
door deze op te nemen.
Toer Een toer is gelijk aan 1 naald of pen
breien. Tricot Als je heen en weer breit
is dit: 1 toer recht en 1 toer averecht. Als
je rondbreit kan je alleen recht breien en
vervalt averecht.

afkanten

Brei de eerste twee steken. Steek met de
linkernaald in de eerste steek, haal deze
over de tweede steek en trek met de
rechternaald de tweede steek door de
eerste. Brei de volgende steek en trek de
voorgaande erover. Als alle steken afgekant
zijn, knip dan de draden af en steek hem
door de laatste steek.

afhechten

Knip de draad af, haal het draaduiteinde
door de lus en trek de draad voorzichtig
aan.

steek meerderen

Brei een steek, maar voor je de lus van de
linkerbreinaald laat glijden, steek je de punt
van de rechterbreinaald achter de linkerbrei
naald in de achterkant van dezelfde steek en
breit hem opnieuw. Nu laat je de lus van de
linkerbreinaald glijden.

uitleg kleur wisselen

Bij kleurvlakken wissel je van kleur wanneer
dit nodig is. Sla de draden om elkaar en
trek deze een beetje aan zodat er geen gat
ontstaat. Bij rondbreien brei je de draden mee
en wissel je van kleur wanneer dit moet.

maassteek

Neem een stopnaald en hecht de draad
aan de achterkant van het werk vast. Steek
de naald naar de voorkant van het werk
aan de onderkant van de eerste maassteek.
Haal de draad onder de bovenkant van de
steek door en steek deze daarna weer in
het gat waar je bent begonnen. Trek deze
losjes aan. Je kunt op twee manieren mazen:
van rechts naar links en van beneden naar
boven.

steek minderen

Steek de rechternaald van links naar
rechts in de tweede en eerste steek op
de linkernaald. Brei de twee steken op de
gebruikelijke manier recht samen en laat
beide steken van de linkernaald glijden.

Kabelnaald

Maassteek

