
Gebreid konijntje 

Wol en naalden 

Alle pluizige, makkelijk te verwerken wol naar eigen keuze en kleur. Er is niet veel wol 
nodig, genoeg voor een vierkant van 12 bij 12 cm, plus een beetje meer voor de oren en 
het in elkaar naaien. Dit wordt een leuke afmeting voor een konijntje. 

Naalden om mee te breien moeten van een maat zijn waarmee voldoende dicht gebreid 
kan worden, zodat het vulsel niet hinderlijk erdoorheen te zien is, maar ook niet weer te 
strak en stevig, want het moet zacht en knuffelbaar aanvoelen. Als er bij de wol een 
nummer gegeven wordt voor de naalden is dit goed – of eentje minder (groter zou te los 
kunnen worden) 

Nog meer nodig: 

 Tapijtnaald  
 Rechte spelden  
 Vulling  

Instructies: 

Stap l : brei het lijfje. Zet genoeg steken op voor 12 cm (zet met naald 5 35 steken 
op). Werk met tricotsteek(heen recht, terug averecht), totdat de lengte gelijk is aan 
de breedte. Afhechten. Beslis of de binnen- of buitenkant van het lapje voor de 

buitenkant van het konijntje gebruikt wordt. 

Stap 2: naai de kop. Gebruik het getekende schema als leidraad. Markeer de punten 
A, A1 en H met spelden. Doe een draad van ongeveer 48 cm van de wol in de 
tapijtnaald. Laat 16 cm van de naad uitsteken als je start bij A en naai vervolgens 
met grove steken in een halve cirkel door punt H en terug naar punt A1. Trek draden 
aan en knoop ze vast. Vul de kop. Gebruik uiteinde van de draad om de kin dicht te 
naaien. 

Stap 3: Naai de achterpoten. Merk de punten D, E, F, D1, E1. Doe weer een draad 
van ongeveer 48 cm in de naald en laat weer een eind van 24 cm over als je start bij 
F en naai naar hoek FE en dan naar hoek ED. Doe dan weer de uithangende draad in 
de naald en naai hoek FE1 naar hoek E1 D1 

Stap 4: Maak lijf af. Vul de poten en het lijf stevig. Naai buikzoom dicht. Breng de 
poten naar voren langs de zijkanten en naai de einden vast aan beide zijden van 
konijnenbuik, werk overgebleven einden onzichtbaar af. 

Stap 5: Maak de oren.  Zet 5 of 6 steken op. Brei in ribbels heen en terug recht.     
10 of 12 ribbels. Nu om de andere naald l steek minderen om een lange driehoek te 
krijgen. Als er nog maar 2 steken over zijn, brei dan nog 1 ribbel, dan de 2 steken 
samen breien, haal de draad door de laatste lus. Draad in naald en naai naar beneden 
door het oor. Maak andere oor. Met uitstekende draden oren vastnaaien aan zijkanten 
van de kop. Onzichtbaar afhechten.  

Stap 7: Versier een staart. Je kunt een kleine hoeveelheid vulsel nemen en dat stevig 
vastnaaien aan de achterkant, of bolletje maken van wol, maar dan liefst wit. 



 

 


