
 

 

Slungel haas patroon 

Patroon komt uit de schoenendoos van Oma. 

Tricotsteek breien: 1 naald recht en 1 naald averecht (steeds herhalen) 

Meerderen: in een steek twee steken breien 

r.sbr : recht samen breien 

r. : recht  

av : averecht 

st : steek (steken) 

overh. : overhalen (gewoon de lus om een steek halen, dus niet breien) 

 

Konijn wordt ongeveer 50cm hoog 

Breinaald 3,5 

100 gram wol / katoen 

Lijf en hoofd 

Zet 14st op en brei in tricotsteek, brei de 1e nld av op de achterkant van het werk 

2e nld : 3r, meerder 1st, 2r, meerder 1st, 4r, meerder 1st, 2r, meerder 1st, 3r (totaal 18st) 

3e, 5e, 7e, 9e, 11e en 13e nld : av 

4e, 6, 8e, 10e, 12e en 14e nld : meerder aan weerskanten, in de 2e steek en in de een na laatste 

steek, 1 st. 

Na de 14e naald zijn er 42 st. 

15e t/m 19e nld : tricotsteek 



20e nld : 3r, 2r.sbr, 32r, 2r.sbr, 3r (totaal 40 st) 

21e t/m 23e nld : tricotsteek 

24e nld: 9r, 2r.sbr, 18r, 2r.sbr, 9r (totaal 38 st) 

25e t/m 27e nld : tricotsteek 

28e nld : 9r, 2r.sbr, 16r, 2r.sbr, 9r (totaal 36 st) 

29e t/m 41e nld : tricotsteek  

42e nld : 9r, 2r.sbr, 14r, 2r.sbr, 9r (totaal 34 st) 

43e nld : av 

44e nld: 5r, kant 8st af voor de schouder, 8r, kant 8st af voor de schouder, 5r 

45e nld : brei de resterende 18st aansluitend av 

Brei verder voor het hoofd : 

1e nld : brei uit elke steek 2 st = 34 st 

2e t/m 4e nld : tricotsteek 

5e nld : 8r, meerder 1st, 2r, meerder 1st, 3r, 2av, 4r, 2av, 3r, meerder 1st, 2r, meerder 1st, 8r 

(totaal 38 st) 

6e nld : 14av, 4r, 2av, 4r, 14 av 

7e nld : 14r, 10av, 14r 

8e nld : 14av, 10r, 14av 

9e nld : 9r, meerder 1st, 2r, meerder 1st, 4r, 3av, 2r, 3av, 4r, meerder 1st, 2r, meerder 1st, 9r 

(totaal 42 st) 

10e t/n 12e nld : tricotsteek 

13e nld : 10r, 2r.sbr, 18r, 2r.sbr, 10r (totaal 40st) 

14e t/m 16e nld : tricotsteek 

17e nld : 9r, 2r.sbr, 18r, 2r.sbr, 9r (totaal 38st) 

18e, 20e, 22e en 24e nld : av 

19e nld : 9r, 2r.sbr, 16r, 2r.sbr, 9r (totaal 36st) 

21e nld : 8r, 2r.sbr, 16r, 2r.sbr, 8r (totaal 34st) 

23e nld : 8r, 2r.sbr, 14r, 2r.sbr, 8r (totaal 32st) 

25e nld : brei de st 2 aan 2 samen. Knip de draad ruim af en haal een aparte draad door de steken 

op de naald en trek stevig aan. 

Benen (2x) 

Brei de benen van boven naar beneden. Zet 19st op en brei in tricotsteek tot een hoogte van 19cm 

en eindig met een teruggaande nld. 

1e nld : 4r, 2r.sbr, 7r, 2r.sbr, 4r (totaal 17st) 

2e, 4e en 6e nld : av 

3e nld : de 7e en de 8e st r.sb (totaal 16st) 

5e nld : 3r, 2r.sbr, 6r, 2r.sbr, 3r (totaal 14st) 

7e nld : brei de st 2 aan 2 samen. Knip de draad ruim af en haal een aparte draad door de steken op 

de naald en trek stevig aan. 

Armen (2x) 

Brei de armen van boven naar beneden. Zet 18st op en brei in tricotsteek 

1e nld : av op de achterkant 

2e nld : 1r, meerder 1st, 6r, 2r.sbr, 1 overh, 6r, meerder 1st, 1r (totaal 18st) 

3e nld : av 

4e en 5e nld : als 2e en 3e nld 

6e nld : 7r, 2r.sbr, 1 overh, 7r (totaal 16st) 

Brei nu nog 9cm tricotsteek en eindig met een teruggaande nld 

1e nld : 3r, 2r.sbr, 6r, 2r.sbr, 3r (totaal 14st) 

2e t/m 4e nld : tricotsteek 

5e nld : 3r, 2r.sbr, 4r, 2r.sbr, 3r (totaal 12st) 

6e nld : av 

7e nld : brei de st 2 aan 2 samen. Knip de draad ruim af en haal een aparte draad door de steken op 

de naald en trek stevig aan. 

Oren (2x) 

Zet 14st open brei in tricotsteek, brei de 1e nld av 

2e en 3e nld : tricotsteek 

4e nld : 3r, meerder 1st, 2r, meerder 1st, 4r, meerder 1st, 2r, meerder 1st, 3r (totaal 18st) 

Brei 5 cm tricotsteek, eindig met een teruggaande nld  



1e nld : 4r, 2r.sbr, 6r, 2r.sbr, 4r (totaal 16st) 

2e t/m 4e nld : tricotsteek 

5e nld : 3r, 2r.sbr, 6r, 2r.sbr, 3r (totaal 14st) 

6e t/m 8e nld : tricotsteek 

9e nld :3r, 2r.sbr, 4r, 2r.sbr, 3r (totaal 12st) 

10e nld : brei de st 2 aan 2 samen. Knip de draad ruim af en haal een aparte draad door de steken 

op de naald en trek stevig aan. 

Afwerken 

Leg de 8st van de schouders dubbel en naai dicht. 

Sluit de midden achternaad van het lijf en hoofd, begin boven aan het hoofd. 

Vul het hoofd na het dichtnaaien meteen op en vervolgens steeds een stukje van het lijf. 

Vul vooral de schouders goed! 

Sluit de ondernaad van het lijf. 

Rijg een draad door de hals en trek aan in de goede vorm en zet vast. 

Sluit de binnen beennaden en vul de benen en naai de benen aan het lijf. 

Sluit de naden van de armen en vul de armen (de aanzetkant open laten) en naai de armen aan het 

lijf. 

Sluit de achternaad van de oren, vul ze losjes op, laat de aanzetkant open en naai aan het hoofd. Op 

1 cm afstand tussen de beide oren. 

Borduur de ogen, neus en mond en knoop de snorharen er aan vast. 

Maak wat kleding voor het slungel konijn.  

Maak kleding van fleece, dat knip je en rafelt niet. 
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