
BENODIGDHEDEN

•  Breinaalden nr. 2,5 en nr. 3. (model 
bewust vaster gebreid).

•  1 wolnaald
•  Stekenhouder
•  Niet verkrijgbaar bij Phildar: 

synthetische vulling.

GEBRUIKTE STEKEN

Rechte tricotsteek

Gestreepte tricotsteek.

6 naalden kleur NOIR, *2 naalden 
kleur BLANC, 2 NAALDEN KLEUR 
noir*, herhaal van * tot * 2 maal 
in totaal, daarna 6 naalden kleur 
BLANC.

Boordsteek 1/1

Jacquard (zie telpatroon en 
legenda)

Minderingen op 1 steek van de 
kanten:
Rechts: 1 rechte steek, daarna 1 
eenvoudige rechte overhaling (1 
steek rechts afhalen, de volgende 
steek rechts breien en de 
afgehaalde steek over de gebreide 
steek heen halen);

Links: alle steken breien behalve 
de laatste 3, de volgende 2 steken 
rechts samenbreien, en daarna de 
laatste steek rechts.

PROEFLAPJES

Belangrijk en onmisbaar om een 
breiwerk in de juiste afmetingen te 
verkrijgen. 1 vierkantje van 10 cm 
tricotsteek, kwaliteit PHIL COTON 3, 
breinaalden nr. 2,5 = 28 steken en 36 
naalden.

1 vierkantje van 10 cm tricotsteek, 
kwaliteit PHIL PLUME, breinaalden 
nr. 3 = 23 steken en 32 naalden. 
Model bewust vaster gebreid.

LIJFJE

Bestaat uit twee zijden.
Zet 12 steken op met de breinaalden 

nr. 3 kleur ZESTE en brei tricotsteek 
op basis van het telpatroon.
Kant op 15 cm (48 naalden) totale 
hoogte, de resterende 4 steken af.

Brei een tweede zelfde zijde.

STAART

Bestaat uit twee zijden. 
Zet 33 steken op met de 
breinaalden nr. 2,5 kleur NOIR en 
brei gestreepte tricotsteek (zie 
gebruikte steken).

Maak tegelijkertijd aan weerszijden, 
op 1 steek van de kanten ( zie 
gebruikte steken) iedere 2e naald: 9 
x 1 mindering.

Kant op 5,5 cm (20 naalden) totale 
hoogte, de resterende 15 steken af.

Brei een tweede zelfde zijde.

OOG

Zet 8 steken op met de breinaalden 
nr. 2,5 kleur BLANC en brei 
tricotsteek op basis van het 
telpatroon.

CREATIEF

Een vis als knuffel kom je niet elke dag 
tegen. Maak ‘m daarom zelf. Het is altijd 
handig om één of meerdere knuffels op 
voorraad te hebben, maar het is ook heel 
leuk om ‘m te maken én een blij gezicht te 
zien als je de knuffel weggeeft. 
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1

Knuffelen  
met een vis

GezinsGids  |  7 juni 2018  

 
Afmetingen: 20x 17 cm.

Kwaliteit en kleur
Eén maat 
PHIL PLUME: ZESTE, 1 bol
PHIL COTON 3: NOIR, 1 bol
PHIL COTON 3: BLANC, 1 bol

Samenstelling van het model:    
75 % katoen 
25 % polyamide



Kant op 5 cm (18 naalden) totale 
hoogte, de resterende 8 steken af.

Maak het borduurwerk met 
maassteken (zie telpatroon).

Brei een tweede zelfde oog.

ZIJVINNEN

Zet 13 steken op met de breinaalden 
nr. 2,5 kleur NOIR en brei 1 naald 
boordsteek 1/1: begin en eindig de 
1e naald en alle oneven naalden 
(goede kant van het werk) met 2 
rechte steken. Ga verder met de 
kleur BLANC.

Brei op 5 cm (18 naalden) totale 
hoogte, de eerste 12 steken 2 per 2 
samen (rechts), daarna de laatste 
steek rechts.

Kant in de volgende naald de 7 
steken af.

Brei een tweede zelfde vin.

RUGVIN

Bestaat uit twee zijden

Zet 31 steken op met de breinaalden 
nr. 2,5 kleur NOIR en brei 1 naald 
boordsteek 1/1: begin en eindig de 
1e naald en alle oneven naalden 
(goede kant van het werk) met 2 
rechte steken. Ga daarna verder met 
de kleur BLANC.

Tegelijkertijd, afkanten:

Rechts: iedere 2e naald: 9 x 3 steken:

Links: iedere 4e naald 4 x 1 steek.

Brei een tweede zelfde zijde in 
spiegelbeeld.

AFWERKING

Sluit de naden.

Naai de twee zijden van het lijfje 
aan elkaar en vul ze op voordat u de 
naad helemaal sluit.

Naai de twee zijden van de staart en 
die van de rugvin aan elkaar. 

Naai de staart en de vinnen met 
naaigaren en onzichtbare steken 
aan het lijfje (zie foto).

Naai de ogen vast met naaigaren en 
met onzichtbare steken, en vul ze op 
voordat u de naad helemaal sluit.

Borduur de ‘mond’ met dubbele 
draad en met twee rijgsteken kleur 
NOIR (zie telpatroon lijfje).

CREATIEF
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