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zebra Paul

S10404

ontwerp: Heather Granger

V.1/BW/KM

breien

makkelijk 2

AFMETING
Lengte:  ca. 28 cm

MATERIAAL
Schachenmayr Bravo Animal Color, bolletje van 100 g
ca. 100 g = 266 m
kl 00080 (zebra color) 1 bolletje
De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon ver-
schillen.

breinld 3,5 mm 
1 setje breinld zonder knop 3,5 mm 
1 borduurnaald
1 restje zwart garen
1 haaknaald om de haren vast te zetten
vulwatten

PROEFLAPJE
Tricotsteek: 
24 s en 33 nld/t = 10 x 10 cm

BASISTECHNIEKEN
Tricotsteek:
In heeng en terugg nld: heeng nld recht, terugg nld av.
In toeren: alle s recht breien.

1 s verdubbelen:
1 s recht en 1 s recht gedraaid bij het dwarsdraadje van de 
vorige nld/t breien.

INSTRUCTIES 
Poten, 4x (van boven naar onderen toe breien)
16 s mooi verdeeld  met de 4 breinld zonder knop opzetten, 
in het rond sluiten en 26 t (= ca. 8 cm) tricotsteek breien.
In tricotsteek verder breien, de minderingen als volgt 
uitvoeren:
27e t: 8x 2 s recht samenbreien = 8 s.
28e t: rechte s breien. 
De draad afknippen, door de s heen halen en strak aan-
trekken.
Totale lengte = ca. 8,5 cm.
De andere 3 poten op dezelfde manier breien.

Lijf en kop
Bij het lijf met de buik beginnen en in heeng en terugg nld 
breien.
64 s opzetten en tricotsteek breien, daarbij met een 
terugg nld beginnen en in het midden tussen de 32e en  
33e s een markeerring vastzetten.
In tricotsteek verder breien, daarbij de meerderingen en 
minderingen als volgt breien:
2e nld (= heeng nld):  de 1e s, de s vóór en na de markeerring 
en de laatste s verdubbelen = 68 s.
4e, 6e en 8e nld: deze meerderingen herhalen = 80 s.
18e nld: aan weerszijden 1x 3 s afkanten =74 s.
20e tot 36e nld: deze minderingen nog 9x in elke 2e t 
herhalen = 20 s.
Voor de hals over deze 20 s nog 14 nld (= ca. 4 cm) breien.
50e nld: met de kop beginnen, hiervoor als volgt breien: 
kants, 9 s recht, 16 s erbij opzetten, 9 s recht, kants = 36 s. 
51e nld (= terugg nld): in het midden tussen de 18e en 19e s  
een markeerring vastzetten.
52e nld (= heeng nld): de s vóór en na de markeerring 
verdubbelen = 38 s. 
54e nld: deze meerderingen herhalen = 40 s.
66e nld: kants,  2 s recht overgehaald samenbreien 
(= 1 s recht afhalen, 1 s recht breien en de afgehaalde s 
overhalen), 15 s recht, 2 s recht samenbreien, vanaf  1 x 
herhalen, kants = 36 s.
67e nld (= terugg nld): na de kants 15 s av, 2 s av 
samenbreien, 2 s av gedraaid samenbreien, 15 s av, kants 
= 34 s.
68e nld (= heeng nld): kants,  2 s recht overgehaald 
samenbreien, 12 s recht, 2 s recht samenbreien, vanaf  1 x 
herhalen, kants = 30 s. 
69e nld: na de kants 12 s av, 2 s av samenbreien, 2 s av 
gedraaid samenbreien, 12 s av, kants = 28 s. 
70e nld: kants,  2 s recht overgehaald samenbreien, 9 s 
recht, 2 s recht samenbreien, vanaf  1x herhalen, kants = 
24 s. 
71e nld: na de kants 9 s av, 2 s av samenbreien, 2 s av 
gedraaid samenbreien, 9 s av, kants = 22 s. 
72e nld: steeds 2 s recht samenbreien = 11 s. 
Dan alle s afkanten.
Totale lengte = ca. 22 cm.

Oren, 2x (van onder naar boven toe breien)
9 s mooi verdeeld met 3 breinld zonder knop opzetten, in 
het rond sluiten en 6 t (= ca. 2 cm) tricotsteek breien. 
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In tricotsteek verder breien, de minderingen als volgt 
uitvoeren:
7e t:  1 s recht, 2 s recht samenbreien, vanaf  steeds 
herhalen = 6 s.
9e t: steeds 2 s recht samenbreien = 3 s. 
De draad afknippen en hiermee de resterende s bijeen-
trekken.
Totale lengte = ca. 2,5 cm.
Het 2e oor op dezelfde manier breien.

AFWERKING
Het lijf dubbelleggen (goede kant binnen) en de lengtenaad 
in het midden van de rug van de hals tot de kop sluiten. Deel 
keren. 
Kop en hals door de opening bij de onderkaak vullen. De 
opening bij de onderkaak sluiten. 
Dan het lijf door de opening bij de buiten vullen. Opgelet: het 
deel tussen hals en lijf moet heel stevig opgevuld worden, zodat 
de kop mooi recht op de hals blijft zitten. De opzet dichtnaaien.  
De poten vullen. De poten twee aan twee voor en achter 
net naast de opzet vastnaaien. 
De oren een beetje rond aan de zijkant van de kop vastnaai-
en. 
Voor de staart 10 draden van ca. 15 cm lengte afknippen. 

Steeds 2 draden aan elkaar knopen: draden dubbelleggen en 
aan de achterkant van de rug met de haaknaald dicht naast 
elkaar vastzetten (afgewerkte lengte van de franjes ca. 7 cm).
Voor de manen 32 draden van ca. 6 cm lengte afknippen. 
Steeds 2 draden aan elkaar knopen: draden dubbelleggen 
en  met de haaknaald bij de naad aan de bovenkant van de 
kop en aan de achterkant naar de rug toe op een onderlin-
ge afstand van 0,5 cm vastzetten. De draden tot ca. 2 cm 
bijknippen. 
Neus, muil en ogen volgens de foto met zwart garen in plats-
teek, steelsteek en knoopjessteek borduren. 

AFKORTINGEN
av = averecht
heeng  = heengaand
s  = steek (steken)
nld  = naald(en)
terugg  = teruggaand
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