Dropje
Benodigdheden : nld 2,5
50gr grijze katoen
50gr oker katoen
1 paar oogjes 9mm of zelf oogjes borduren
WE GAAN 2 ZIJDEN BREIEN WAARBIJ WE BEGINNEN AAN DE VOETJES EN IN 1 STUK NAAR HET HOOFDJE
TOE BREIEN !!
VOETJES 2X
9 st opzetten in grijs
1° rij links breien
Bij elke 2de nld (rechts) 1st aan weersz. Meerderen tot je 15 st hebt
8 rijen in tricotsteek breien

BEENTJES 2X & LIJFJE ( WORDT VERDER OP DE BEENTJES GEBREID )
Wisselen naar oker
1 rij links en 1 rij rechts breien
in de 1st en 4de rij aan weersz. 1st minderen
we breien 10 rijtjes tricot
VANAF NU BREIEN WE DE BEENTJES SAMEN MET 2 OPZETSTEKEN ERTUSSEN ( LIJFJE )
20 rijtjes in tricot
Wisselen naar grijs
10 rijtjes in gerstekorrel (of een andere siersteek) waarbij we in elke rechtse naald aan weersz. 1 st mind

HOOFDJE
We gaan over naar oker
1 rij rechts
2de rij links
3de rij verdubbelen we elke steek
Na 29 rijtjes tricot gaan we over naar grijs
We breien weer 6 rijtjes tricot
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Afkanten
We breien dus zo 2 zijden die we aan elkaar naaien met de matrassteek terwijl we de beentjes en het
lijfje al doende opvullen. Het buikje mag wat meer opgevuld worden. Vergeet niet de oogjes te plaatsen !
Voor het mondje en het vormgeven vh snoetje staan er wel tips op YouTube maar ik ga het hier
proberen op papier te zetten.
We prikken een kopspeld in elk mondhoekje. Je neemt een lange draad, die je onderaan het hoofdje
insteekt en bij het rechter mondhoekje laat uitkomen. Je steekt het terug een steekje verder en je laat de
naald links langs het rechteroogje uitkomen, vervolgens een steekje erlangs weer erin en rechts vh linker
oogje uitkomen, een steekje erlangs en dan via het linker mondje uitkomen. De draad zachtjes
aantrekken. Door 2 steekjes tussen de mondhoekjes te maken krijgt hij wat diepte. Dan maak je met de
draad een cirkeltje waar het neusje moet komen en trek je ook weer zacht aan. De draad gaat dan naar
beneden waar je begonnen bent. Werk de draden weg.

OORTJES 2X
We zetten 16 st op met grijs
30 rijtjes in tricot breien waarbij we in de 21st en 25st rij aan weersz. 1 meerderen (20st)
Na 30 rijtjes in elke rechtse nld aan weersz. 1st mind. tot er nog 6 st op de nld staan
6st breien
We gaan dan verder in oker EN in spiegelbeeld ! d.w.z.
We breien 6 steken
We meerderen aan de rechter zijde aan weersz. 1st tot we aan 20 steken komen
We breien weer 30 rijtjes tricot waarbij we in de 6de en 10de rij aan weersz. 1st minderen
We kanten af met 16 st
We plooien de oortjes met de linker zijde naar elkaar toe en naaien dicht. We keren ze binnenste buiten
en vullen zachtjes op, naaien dicht en bevestigen het aan het hoofdje.

HANDJES 2X
We zetten 20 st grijs op
6 rijtjes in tricotsteek
We hechten aan met oker en breien 25 rijtjes in tricotsteek
We kanten af, vouwen de armpjes dubbel en naaien het aan elkaar waarbij we de bovenkant even open
laten om op te vullen. Naai de armpjes vast tussen hoofdje en lijfje. Om het nekje wat te accentueren
kan je een draadje errond mazen en wat aan trekken.
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Daar ik dit patroontje bedacht & uitgeschreven heb, kunnen er wat foutjes instaan. Indien je denkt dat
het zo of zo iets beter kan voor jezelf kan dit patroontje misschien een leidraad zijn en kan je het voor
jezelf aanpassen. Voor eventuele typfoutjes, sorry. Voor het kindergezichtje dat je ermee laat stralen,
heel graag gedaan.
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