
WERKBESCHRIJVING - Gebreide popjes

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij van lidynooij.com in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Lidy: “Voor deze gebreide popjes heb ik mij laten inspireren door Scandinavisch design.
Ik hou van kleurig maar ook van de strakke, simpele en sobere Scandinavische eenvoud, daar kan ik heel blij worden. Je 
komt in die stijl veel speelgoed tegen van textiel, genaaid of gebreid. De knuffels van wollen garens in prachtige tinten, wil 
ik graag vasthouden en voelen. Ze zijn fijn om mee te knuffelen en om naar te kijken. Deze popjes heb ik van sokken wol 
gebreid op pen 3. Dat klinkt erg dun maar omdat het een klein projectje is breid het lekker weg. Ze hebben door de kleuren 
en het matte uitstraling van het garen toch een stoere look. Terwijl ik bezig was met het ene popje bedacht ik voor de 
volgende al weer een nieuwe kleuren combinatie en kon ik niet meer stoppen, vandaar dat het er 6 zijn geworden”.

Benodigdheden:
- Regia sokken wol
- Bruin 02140
- Huidskleur 02242
- Groen 02082
- Zand 00017
- Turquoise 06614
- Roze 0661
- Donker bruin 02903
- Ivoor 01992
- Jeans 01970
- Beige 02143
- Licht grijs 00033
- Verloop kleur 05025
- Breinaalden  3mm

Steken: 
Tricot: goede kant recht, verkeerde kant averecht
Boordsteek: 1 steek recht, 1 steek averecht.
Ribbels: op de goede en verkeerde kant recht breien.

Werkwijze:
Zet 40 steken op en brei het patroon in tricot steek. Als dit afwijkt staat dit bij het popje beschreven.

Popje 1:
8 nld licht grijs, 30 nld turquoise, 1 nld ivoor en 1 naald jeans, herhaal dit 14 naalden , 8 nld jeans, 12 nld licht bruin, brei 12 
nld. 14 nld. Ribbel in donker bruin.
 
Popje 2:
6 nld jeans, 30 nld. Lichtgrijs, 4 nld boordsteek en 16 nld tricot in beige, 12 nld zand, 12 nld ribbel in dokker bruin.

Popje 3:
8 nld beige, 30 nld jeans, 2 nld groen, 2 nld grijs, herhaal dit 6 x, 2 nld groen, 12 nld huiskleur, 12 nld jeans. Maak een klein 
pom pommetje op de muts.

Popje 4:
14 nl. groen, 10 nld. Huidskleur, 30 nld. Roze, 2 nld groen, 4 nld roze, 12 nld zand,  12 nld bruin.

Popje 5:
8 nld. Zand, 24 nld. Ivoor, 34 nld. Verloop, 14 nld. Huidskleur, 12 nld. Zand.
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Popje 6:
8 nld, grijs, 28 nld. Jeans, 28 verloop kleur, 14 zand, 12 nld. L.bruin.

Afwerking:
Vouw de lapjes in de lengte dubbel Naai de lange kant dicht. 

Naai de onderkant dicht, met de naald midden achter. Vul het popje een klein beetje op, niet te vol anders rek je het 
breiwerk te veel op. Rijg een draad door de steken aan de bovenkant, trek dit aan zodat het hoofd dicht gaat. Naai dit 
mooi dicht en hecht af. Rijg een draad door de steken bij de nek en trek dit aan, niet te strak anders krijg je een 
wiebelhoofd. Door middel van stiksteekjes in het midden van het onderlijf vorm je de benen. Bij de romp doe je dat 
hetzelfde voor de armen, er zitten ongeveer 7 steken tussen de voor en achterkant (arm). Gebruik hier voor het zelfde 
kleur garen als het breiwerk. Het mooist is het als je ze tussen de V-tjes van de steken maakt en precies in het midden.

Als je een mutsje breid zoals bij het popje met de blauwe muts kan je er een klein pom pommetje voor maken en er op 
naaien.

Veel plezier met maken. Laat je ons het eindresultaat zien op Facebook en Instagram? Tag dan CraftKitchen in jouw foto!

Groetjes,
Lidy


