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Gebreid konijntje -  een konijntje dat van een gebreid 
vierkant gemaakt wordt. 
 
Dit patroon is perfekt voor als je een beginnende breister bent. 
 
Maak een konijntje uit een gebreid vierkant – bijna net zo makkelijk als het toveren 
van een konijn uit een hoed! 
 
 

Het maken van dit konijntje begint met het breien van een vierkant van ca. 15 cm. 
Door middel van het innaaien van de voetjes, hoofd en staart wordt het konijntje 
gevormd. Maak hier een paar oren bij en je hebt een prachtig aaibaar kado wat zeker 
gewaardeerd zal worden. 

 
Benodigd materiaal; 
Wol en naalden: alle soorten pluizige wol in de kleur waarin je het konijn wil breien 
voldoen. Je hebt niet veel wol nodig. Het moet genoeg zijn om er een vierkant van 15 
cm en een paar oren van te breien. En natuurlijk garen om het geheel in elkaar te 
zetten. 
Op de etiketten die om de bol wol zit staat vaak welke breinaalden je moet 
gebruiken. Kies dan een maat kleiner. Dit omdat het werk dan wat vaster wordt 
waardoor de vulling er niet zo snel doorheen schijnt.  
 
Verdere benodigdheden: een grove borduurnaald zonder punt 
    (knop) spelden 
    Vulling 
    Ev. Een grove haaknaald om de staart te vormen 
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Instrukties: 
 
Stap 1: Brei het lichaam 
Zet voldoende steken op om een vierkant van 15 cm te breien.  (raadpleeg hiervoor 
ook de aanwijzingen op het etiket wat rond de wol zit) 
Het lapje wordt gebreid in tricotsteek; dwz. 1 naald recht (= goede kant), 1 naald 
averecht (= verkeerde kant) Brei het lapje net zo lang als dat het breed is en kant av. 
Kies welke kant je als buitenkant van je konijntje wilt hebben. 
 
 
Stap 2: Vorm en naai het hoofd 
Met behulp van schema aan de rechterkant markeer je de punten A- A 1en H met de 
(knop) spelden. Neem een draad met een lengte van ongeveer 70 cm lang en trek 
deze door de borduurnaald. Laat de laatste 25 hangen en begin met naaien van een 
halve cirkel bij punt A (met rijgsteken) over punt H naar punt A1 en terug naar het 
beginpunt A. Trek de beide draadeinden aan en vul het cirkeltje tegelijkertijd op. 
Vorm en naai met de resterende draad de kin. 
 
Stap 3: Naai de voorpoten 
Markeer de punten  B – B1 – C en C1. Met de resterende draad van stap 2 naai je de 
hoeken AB – BC/A1-B1 en B1-C1. 
 
Stap 4: Naai de achterpoten 
Markeer de punten D – E –F - D 1 - E1. Neem een draad van ongeveer 70 cm in de 
naald. Laat (zoals je eerder bij stap 2 gedaan hebt) ongeveer 30 cm hangen. Zet je 
naald in de draad en begin te naaien bij punt F en naai de rand tot rand FE - ED. Dan 
rijg je de rest van de draad door de naald en doe je hetzelfde in spiegelbeeld te 
beginnen bij punt F-E1 naar de hoek E1-D 
 
 
Stap 5: Naai de rest van het lichaam 
Vul het lichaam stevig op. Sluit de vulopening. Vouw de beide voorpootjes om naar 
voren en naai ze vast aan de zijkanten van het lichaam. Werk de resterende draad 
netjes weg in het lichaam. 
 
Stap 6: Brei oren 
Zet 5 of 6 steken op en brei 10 tot 12 naalden recht. Minder nu iedere 2e naald 1 
steek aan weerszijden waardoor een langwerpige driehoek ontstaat. Als je nog 2 
steken over hebt op de naald brei dan nog 1 naald en brei deze 2 steken daarna 
recht samen. Knip de draad av en haal hem door de steek. Zet het oor op het hoofd 
vast en werk de draad weg. Maak nog een oor op dezelfde wijze.   
 
Stap 7: Vorm een staart 
Vorm mete en beetje vulling een bolletje en zet dit stevig vast aan de achterkant van 
je konijntje. Als alternatief kun je met een haaknaald wat vulling naar buiten trekken 
en op die manier een staartje vormen. 
 
Nu is je konijntje klaar. 
 
Veel plezier ermee! 
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