
WERKBESCHRIJVING - Gebreide Kussenhoes

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Verder belangrijk als je begint te breien: gebruik goed materiaal. Wat je fijn vindt is heel persoonlijk. Probeer eventueel 
breinaalden uit van anderen, vraag in je handwerkwinkel of online om advies. Natuurlijk hoef je niet meteen een hele 
set breinaalden aan te schaffen. Al kan ik het wel aanraden: ik heb dat met mijn haaknaalden niet gedaan, maar heb ze 
uiteindelijk bijna allemaal een voor een gekocht en was daarmee veel duurder uit.

Zelf heb ik vorig jaar een poging gedaan te breien met die lange pennen, maar daar kon ik niet mee uit de voeten. Ik hield 
het breien toen voor gezien. Tot ik op de rondbreinaalden stuitte en het fenomeen continentaal breien. Op de een of 
andere manier klikte dat heel goed. Het heeft iets meer van haken weg op de een of andere manier wellicht.

Wat ik niet beschrijf in deze handleiding is opzetten en recht en averecht breien. Dat kon ik al wel. Als je dat nog niet kan: 
ook dat staat goed beschreven in De Nieuwe Breibijbel (vanaf blz 174).

Janneke: Deze kussenhoes maakte ik met 4 verschillende steken die ik er leuk uit vond zien en die niet direct al te inge-
wikkeld waren. De lastigste is de granietsteek, omdat je daar ook moet minderen en meerderen. Maar als je dat eenmaal 
kan (en je moet het in dit blokje heel veel oefenen), heb je al weer heel veel geleerd. 
Lijkt het je toch teveel van het goede als beginnend breister, kies dan vooral een van de andere steken, bij voorkeur uit 
het eerste deel: Recht en averecht.
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Proeflapjes breien

Lees blz 180/181 van De Nieuwe Breibijbel. Brei proeflapjes en tel hoeveel steken en toeren je nodig hebt voor een lapje 
van 10 bij 10 cm

Bereken hoeveel steken je moet opzetten voor een lapje van 20 cm en hoeveel toeren je daarvoor moet breien.
Tel bij het aantal steken 2 op voor het breien van een nette rand: de eerste extra steek zit aan het begin van je toer en 
haal je telkens recht af (zonder hem te breien) en de tweede extra steek zit aan het einde van je toer, die brei je telkens 
averecht.

In de beschrijvingen hieronder zette ik het aantal steken en toeren waar ik op uit kwam aan de hand van mijn 
proeflapjes.

Zet de steken eventueel op met een 1 maat grotere naald (7) 

Benodigdheden

4 bollen Durable Cosy  (Olijf, Mint, Antraciet, Lime)
Prym Knit Pro rondbreinaalden nr 6 (eventueel 7 voor het 
opzetten)
De Nieuwe Breibijbel
Maasnaald, schaartje

Kussen en kussenhoes 45 bij 45 cm
Naald en draad (naaimachinegaren) om het breiwerk op de 
kussenhoes te stikken.

Lapjes breien

Linnensteek - steek 167 - Lime

Zet 30 steken op
Nld 1 (VK) 1 recht afhalen, averecht (Vergeet na het breien van 
de eerste toer, je naald niet terug te wisselen naar maat 6!)
Nld 2: 1 afhalen, 1 r, *1 afhalen garen voor, 1 r; herhalen tot 1 na 
laatste steek, 1 r, 1 av
Nld 3: 1 afhalen, averecht
Nld 4: 1 afhalen, 1 r, *1 r, 1 afh. Gv; herhalen vanaf * tot een na 
laatste steek, 1 r, 1 av

Herhaal toer 1 t/m 4 tot je 42 toeren hebt. Kant daarna 
averecht af. Laat een lang draadeinde hangen dat je later kunt 
gebruiken om de lapjes aan elkaar te naaien (doe dit ook bij 
de volgende lapjes).
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Verkeerde boordsteek - steek 7 – Olijf

Zet 31 steken op (veelvoud van 4 + 1 + 2 voor rechte kanten)

Nld 1 (GK): 1 recht afhalen, 1 recht, *[1 r, 1 av, 2r] herhalen vanaf * tot laatste steek, 1 averecht
Nld 2: 1 r afhalen, *[1 averecht, 3 recht] herhalen vanaf *tot 1 na laatste steek, 2 avercht

Herhaal naald 1 en 2 nog 20 keer en kant af.

Granietsteek - steek 116 - Antraciet

Zet 30 steken op
Omdat de herhaling van deze steek over 4 naalden gaat en je in totaal 42 naalden moet breien, brei je voor de eerste 
herhaling een toer averecht (toer 1) na de 10 herhalingen nog een toer recht. 

Nld 1 1 recht afhalen, averecht
Nld 2 (GK): 1 recht afhalen, 28 recht, 1 averecht
Nld 3: 1 recht afhalen, 2rsam tot de laatste steek, 1 averecht (16 steken op naald)
Nld 4: 1 recht afhalen, meerd1tot2 tot de laatste steek, 1 averecht (30 steken op naald)
Nld 5: 1 recht afhalen, averecht
Herhaal nld 2 t/m 5 nog 9 keer
Nld 42: 1 recht afhalen, recht tot laatste steek, averecht

Kant daarna averecht af.

2rsam: je breit telkens 2 steken recht samen. Steek je rechternaald eerst door de tweede steek op je linkernaald en daar-
na door de eerste steek, sla om en haal door beide lussen op de naald. Laat beide steken afglijden.

Meerd1tot2: maak van 1 steek weer 2 steken door eerst een steek recht te breien, maar de lus niet af te laten glijden, 
daarna in diezelfde steek een steek averecht breiden: steek de rechternaald door het achterste pootje van dezelfde steek, 
sla (averecht) om en haal door. Je hebt nu twee lussen op je rechternaald gekregen, laat de steek afglijden.
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Schaakbord – steek 12 – Mint

Uit het proeflapje bleek dat ik hier een iets ander aantal steken en toeren nodig had om op een blok van 20 cm uit te 
komen. Hierdoor heb ik ook de patroonherhaling zoals in de Breibijbel beschreven staat, aangepast. Dat was 10 steken en 
16 toeren. Ik maakte er van 12 steken en 20 toeren. 

Zet 26 steken op (2 keer 12 voor het patroon en 2 voor de rechte kanten)

Nld 1 (GK): 1 recht afhalen, *6 recht, [1 r, 1 av] 3x, herhaal vanaf * tot laatste steek, 1 av
Nld 2: 1 r afhalen, *[1 av, 1 r] 3x, 6 av, herhaal vanaf * tot laatste steek, 1 av 

Herhaal naald 1 en 2 nog 4 keer.

Nld 11: 1 r afh, *[1 r, 1 av] 3x, 6 r, herhaal vanaf * tot laatste steek, 1 av
Nld 12: 1 r afh, *6 av, [1 av, 1 r] 3x, herhaal vanaf * tot laatste steek, 1 av 
Herhaal naald 11 en 12 nog 4 keer en kant af. Let op: op dit telpatroon zijn niet de extra steken aan het begin en einde van 
de toer meegetekend.
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Breiwerk op een kussenhoes stikken
De vierkante lap stikte ik met de hand op een kussenhoes. Het is misschien meer werk, maar vaak zoveel mooier dan met 
de naaimachine.

Bevestig eventueel een labeltje op je breiwerk voor je het gaat vaststikken op de hoes.

Om te zorgen dat het breiwerk mooi gelijk verdeeld is over de kussenhoes, zet ik het eerst vast met Clover Wonderclips 
(je kan het eventueel ook met spelden doen, maar dit is veel makkelijker).

Hecht aan in een hoek en steek telkens door een achterste lusje in je breiwerk en dan weer een klein stukje door de 
kussenhoes. Op deze manier stik je het vrijwel onzichtbaar vast. 

Veel breiplezier!

Blocken

Block je vierkantjes: span ze op een (schuimrubber) ondergrond en spuit ze nat. Laat ze drogen.

Lapjes aan elkaar zetten

Met de draadeinden die nog aan je vierkantjes hangen en een maasnaald, naai je de vierkanten aan elkaar tot een groot 
vierkant.

Een tutorial voor het aan elkaar mazen van lapjes vind je in de link op de website.


