
De basisvan beide poppen zijn gelijk, dus deze wordt eerst gegeven. Hierna volgen de individuele
instructies die beide poppen uniek maken.

Lijf en hoofd
Beginonderaan en zet met wit 24st losjes op.
Brei 1 nld av
Vlg nld: me re in elke st (=48st)
Begin met een av nld en brei tricot 39 nld.
Vorm de schoudersals volgt:
Vlg nld: 11re-(2resbr)2x-18re-(2resbr)2x-llre (=44st)
Brei 3 nld tricot
Vorm de nek:
Vlg nld: (2resbr) tot einde nld (=22st)
Brei 1 nld av
Meerder voor het hoofd:
Vlg nld: me re in elke st (=44st)
Brei 17 nld tricot
Breek wit af en ga voor meneer Frosty verder met zwart en voor mevrouw Frosty met rood voor de
hoed en brei 16 nld tricot.
Vorm de top als volgt:
Vlg nld: (2re-2resbr)tot einde nld (=33st)
Brei 1 nld av
Vlg nld: (lre-2resbr) tot einde nld (=22st)
Vlg nld: (2avsbr) tot einde nld (=l1st)
Breekde draad af, rijg door de steken, trek strak aan en hecht af.
Sluit de naad en keer juiste zijde buiten.
Vul het hoofd en dan het lijf op. Het hoofd zou ongeveer 24cm rondom moeten meten en het lijf
27cm. Gebruik een witte draad en rijg door de opzetsteken. Indien nodig kun je er een karton van
doorsnee 5cm induwen. Trek nu de rijgdraad stevig aan zodat de opzetrand sluit en hecht af.
Knoopeen lengte wit garen strak rond de nek en hecht af, naai de uiteinden het lijf in.

Het gezicht
Markeer de posities van de ogen 13 nld boven de hoofdmeerderingsnld en laat 4 steken tussen beide.
Gebruik zwart garen en maak de ogen 2 steken hoog.
Markeer het midden van de mond 6 nld boven de hoofdmeerderingsnld. Gebruik zwart garen en
borduur 3 smalle steekjes zo dat je een ruim U-vorm krijgt zoals te zien is op de foto.
Voor de neuszet je met oranje 6st op en brei 2 nld tricot;
Vlg nld: (2resbr) tot einde nld (=3st) Breek de draad af, rijg door de steken, trek strak aan en hecht
af. Sluit de naaldeinden met juiste zijde van de neus buiten.
Stop de restdraden van de neus in de neus als vulling en naai de opzetrand aan het gezicht. Kleur de
wangen met rood potlood.

Mevrouw Frosty's haar
Beginonderaan en zet met wit 44st op.
Brei 11 nld recht en kant af.
Naai het stuk aan het hoofd met naaldeinden aan zijdes van het gezicht en de afkantrand net onder
de eerst gebreide nld voor de hoed.

Meneer Frosty's hoedrand
Zet met zwart 53st op en brei 1 nld av
Vlg nld: 1re-(me-1re) tot einde nld (=79st) *
Begin met een av nld en brei 5 nld tricot.
** vlg nld: 1re-(2resbr-1re) tot einde nld (=53st)
Kant de steken af.
Sluit de naaldeinden. Met juiste zijde van het werk buiten naai je de opzet en afkantrand aan elkaar.
Naai deze naad aan de pop aan de eerste gebreide nld in de hoedkleur. ***
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Hulsblaadjes (brei 2x)
Zet met groen 16st op.
1enld: 7av-(me)2x-7av (=18st)
Brei 1 nld recht.
Picotrand: Vlgnld: 1re-(omsl-2resbr)8x-1re
Beginmet een re nld en brei 2 nld tricot.
Vlgnld: 7re-(2resbr)2x-7re (=16st)
Kantde steken af.
Vouwhet blad bij de picotrand met juiste zijde buiten
Naaiopzet en afkantrand aan elkaar. Vouwdeze rand dubbel en naai vast. Rijgdoor de nldeinden en
trek strak aan en hecht af.

Besjes (brei 3x)
Zet met rood strak 12st op.
Beginmet een av nld en brei 2 nld tricot
Kantstrak af.
Rolde strip strak op en naai vast zodat het blijftzitten. Rijgeen draad door beide zijden zodat de bes
een mooie ronde vorm krijgt en hecht af.

Naai de hulstblaadjes en de besjes op de hoed.

Mevrouw Frosty's hoedrand
Gebruikrood en brei als gegeven voor meneer Frosty tot aan de *
Beginmet een av nld en brei 3 nld tricot.
Breieen picotrand als volgt: 1re-(omsl-2resbr) tot einde nld
Beginmet een av nld en brei 3 nld tricot.
Breinu als gegeven voor meneer frosty's hoedrand van ** t/m ***
Maakeen groen koord van 40cm voor de hoedband en knoop dit rond de hoed in een strik en naai
vast.

Mevrouw Frosty's röK
Beginonderaan en zet met wit 96st op.
Brei4 nld recht.
Beginmet een re nld en brei 8 nld tricot.
Vlgnld; (lre-2resbr) tot einde nld (=64st)
Breide vlg 2 nld averechts.
Vlgnld: recht.
Beginmet een re nld en brei 15 nld tricot.
Kant af voor middelrand.
Sluitde naad en keer juiste zijde buiten. Trek de rok om de pop met de naad middenachter en naai
daar op juiste plaats vast.

Armen ( brei 2x voor elke pop)
Beginaan de bovenrand en zet met wit 18st op.
Beginmet een av nld en brei 25 nld tricot.
Vlgnld: (2resbr) tot einde nld (=9st)
Breekde draad af, rijg door de steken, trek strak aan en hecht af.
Sluitde naad van elke arm en keer juistee zijde buiten en vul dan lichtjes op.
Breng de naad ~iddenonder en naai de opzetdicht. Speld deze zijden aan de pop net onder de nek
met de naad tegen het lijfaan. Zorg ervoor dat de toprand van de armen net wat van de nek afstaan
zodat de armen naar voren wijzen. Naaize dan vast. Naai een van de armen aan het lijfen laat de
andere met het onderste deel vrij zodat daar nog de wandelstok of paraplu aan gemaakt kan worden.

Sjaal
Gebruikrood voor meneer Frosty en groen voor mevrouw.
Zet 80st op en brei 7 nld recht en kant af. Maakfranjes aan beide uiteinden van de sjaals groen voor
meneer Frosty en rood voor mevrouw. Plaats de sjaal rond de nek en naai bijde overlap aan elkaar
vast.
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De wandelstok van meneer Frosty
Hiervoor heb je een drinkrietje nodig met 3mm diameter.
Zet met wit 22st op en begin met een av nld en brei 4 nld tricot.
Kant de steken af.
Knip een lengte van 8cm van het rietje af.
Met juiste zijde van het werk buiten naai de opzet en afkantrand aan elkaar en omsluit ondertussen
het rietje. Sluit de naaldeinden door een draad door de steken te rijgen, aan te trekken en af te
hechten. Voor de rode streep gebruik je dubbele rode draad en wind dit rond en rond het rietje zodat
het een spiraal vormt. Naai vast aan aan uiteinden. Buig 2cm aan einde van het rietje en naai dit vast
zodat de buiging er in blijft zitten. Naai aan einde van een arm van meneer vast.

Mevrouw Frosty's paraplu
Gebruik voor het handvat zwart en maak deze als volgt:
Hiervoor heb je een drinkrietje nodig met 3mm diameter.
Zet 22st op en begin met een av nld en brei 4 nld tricot.
Kant de steken af.
Knip een lengte van 8cm van het rietje af.
Met juiste zijde van het werk buiten naai de opzet en afkantrand aan elkaar en omsluit ondertussen
het rietje. Sluit de naaldeindendoor een draad door de steken te rijgen, aan te trekken en af te
hechten. Buig 2cm aan einde van het rietje en naai dit vast zodat de buiging er in blijft zitten.

Voor het bovenstuk van de paraplu gebruik je ro0d en zet je l2st op. De eerst nld is juiste zijde vh
werk.
le nld: lOre-keer het werk
2enld recht
3een 4enld: recht.
Herhaal deze 4 nld nog vier maal en kant dan av af.
Met juiste zijde buiten naai je de opzet en afkantrand samen.
Duw het handvat naar binnen zodat het einde van het handvat net naar buiten komt door de kortste
rand naaldeinden. Naai deze naaldeinden aan het handvat vast.
Maak een groen koord van l5cm lengte en knoop dit in een strik rond de paraplu, lcm vaaf de andere
zijde naaldeinden. Naai door de strik zodat het stevig vast zit. Naai nu de parapluhandvat aan einde
van haar arm vast.


