
 1 

   http://www.hobby.blogo.nl 
BREIPATROON lentelammetje 

 
Zachte babywol 40 gr wit en 20 gram zwart voor breinaalden nr 3 ½, 1 houder voor de steken 
en wasbare vulling. 
Breien in ribbelsteek, dus alle naalden recht breien. 
 
Lijfje 
Met wit 28st opzetten. 
1e nld: 1r, 2st recht meerderen, breien tot de laatste 2st, 1st meerderen, 1r. 
2e, 3e en 4e nld: recht breien. Geef de voorkant van het lijfje aan door een gekleurd draadje 
door de 1e steek van de volgende naald te halen 
5e nld: 1r, 1st. meerderen En de naald recht uitbreien 
6e, 7e en 8e nld: De 1e t/m 5e naald 1 x herhalen (34st) 
14e t/m 18e nld: recht breien 

19e nld: recht tot de laatste 3st., 2st recht samenbreien, 1r 
20e, 21e en 22e nld: recht breien. De laatste 4 nldn nog 1x herhalen, dan nog 1x de 19e nld 
herhalen (31st). Nog 1 nld recht breien 
 
Hals/rug 
1e nld: 1r, 2st recht samenbreien, 6r, 2st recht samenbreien, 1r, het werk omkeren. De 
resterende 19st. voor de rug op een stekenhouder zetten. 
2e nld: recht breien 

3e nld: recht tot de laatste 3st, 2st recht samenbreien, 1r. 
4e t/n 12e nld: recht breien. 
13e nld: 1st recht meerderen en de naald recht uitbreien 
14e nld: recht tot de laatste steek, 1st recht meerderen 
15e nld: 1st recht meederen en de naald recht uitbreien 
16e nld: recht breien 
17e nld: 4st opzetten en de naald recht uitbreien 
18e t/m 24e nld: recht breien 
25e nld: 5st afkanten en de naald recht uitbreien 
26e nld: recht breien 
27e nld: 2st afkanten en de naald recht uitbreien 
28e t/m 30e nld: recht breien 
31e nld: 3st afkanten en breien tot de laatste 3st, 2st recht samenbreien, 1r 
32e nld: 1r, 2st recht samenbreien, 2r. De overige 4st afkanten. 

De 19st voor de rug opnemen en de draad aanhechten. Brei 4 naalden recht. 
Volgende nld: recht breien tot de laatste 3st, 2st recht samenbreien, 1r. De overige steken 
afkanten.  
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Tussenstuk hoofd 
Met wit 3st opzetten. 
1e nld: meerderen in de 1e en in de 2e steek 1st., 1r. 
2e, t/m 6e nld: recht breien 
7e nld: 1r, 1st recht meerderen, 1r, 1st recht meerderen, 1r 
8e t/m 12e nld: recht breien 

13e nld: 1r, 1st recht meerderen, 3r, 1st recht meerderen, 1r 
14e t/m 18e nld: recht breien 
19e nld: 1r, 1st recht meerderen, 5r, 1st recht meerderen, 1r 
20e t/m 24e nld: recht breien. Aan het begin en het eind van de volgende en elke 
heengaande naald 1st recht meerderen, tot er 23st op de naald staan. 9 naalden recht breien. 
Volg.nld: 1r, 2st recht samenbreien, breien tot de laatste 3st, 2st recht samenbreien, 1r 
Volg.nld: 1r, 2st recht samenbreien, 2r, 2st recht samenbreien, 7r, 2st recht samenbreien, 
2r, 2st recht samenbreien, 1r. Brei 3 naalden recht. 
Volg.nld: 1r, 2st recht samenbreien, 2r, 2st recht samenbreien, 3r, 2st recht samenbreien, 
2r, 2st recht samenbreien, 1r. Brei 3 naalden recht 
Volg.nld: 1r, 2st recht samenbreien, 7r, 2st recht samenbreien, 1r. Brei 7 naalden recht. De 
overige 11st afkanten. 
 
Oren (2x) 

Met wit 9 steken opzetten. 
Brei 14 naalden recht. 
15e nld: 1r, 2st recht samenbreien, 3r, 2st recht samenbreien, 1r 
16e t.m 18e nld: recht breien 
19e nld: 1r, 2st recht samenbreien, 1r, 2st recht samenbreien, 1r 
20e nld: 1r, 3st recht samenbreien, 1r. De overige 3st afkanten. 
 
Poten (4x) 

Met wit 17 steken opzetten en brei 24 naalden recht, 
25e nld: 1r, 2st recht samenbreien en de naald uitbreien tot de laatste 3st, 2st recht 
samenbreien, 1r. Brei 15 naalden recht. De draad afbreken en verder breien met zwart. 
41e nld: 2st recht samenbreien en de naald uitbreien tot de laatste 2st, 2st recht 
samenbreien. Brei 1 naald averechts, 1 naald recht, 1 naald averechts 
Volg. nld: 2st recht samenbreien en de naald uitbreien tot de laatste 2st, 2st recht 
samenbreien. De overige 11st afkanten. 
 
Staart 
Met wit 12st opzetten en 16 naalden recht breien 
Volg. nld: 1r, 2st recht samenbreien en de naald uitbreien tot de laatste 3st, 2st recht 
samenbreien, 1r. Brei 5 naalden recht. De laatste 6 naalden 1x herhalen. De draad door de 
resterende 8 steken rijgen en stevig aantrekken. De staart in de lengte dubbelvouwen, vullen 
en dichtnaaien. 

 
Afwerking: Naai de delen van het lijfje op de rug dicht. Naai het tussenstuk van het hoofd 
tussen de beide hoofddelen met de afgekante steken aan de rug- en de opgezette steken aan 
de voorkant. Naai de achterkant en de voorkant van het lijfje dicht, laat een stukje open en 
vul het hoofdje en het lijfje. Naai de oren erop. Borduur er ogen en een neus op. Vouw de 
pootjes in de lengte dubbel en naai ze dicht, vullen en aan het lijfje naaien. Naai de staart 
vast en doe een lintje om de hals van het lentelammetje. 
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