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BESTE CREATIEVELING

Net zoals bij mijn eerste boek Becca loves haken heb ik voor Becca loves breien weer met hart en ziel 
gewerkt aan deze patroontjes. 

Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk verschillende modellen aan bod te laten komen en de 
patronen zo duidelijk mogelijk te verwoorden, zodat iedereen met het boekje van start kan gaan.

Bij de benodigdheden staat steeds de gebruikte wol- of katoensoort, maar niets houdt je natuurlijk 
tegen om restjes wol die je nog liggen hebt, te verwerken. Als de draaddikte een beetje overeenkomt 
(dat kun je checken met het nummer van de breinaald die je moet gebruiken), kun je die restjes 
zeker gebruiken.

Laat je creativiteit de vrije loop, maar vooral: amuseer je en ontspan je bij het maken van deze 
modelletjes!

Ik wens je heel veel breiplezier!

Rebecca 
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JUWELENORGANIZER 

BENODIGDHEDEN
 Ð 2 bollen van 100 g (250 m) King Cole Giza 
Cotton kleur 64 (ecru)

 Ð breinaalden nr. 3
 Ð stopnaald
 Ð bijpassend stofje, ca. 45 cm x 65 cm 
 Ð opnaaibare plasticfolie (dikke kwaliteit), 
50 cm

 Ð ecru biaislint van 30 mm, ca. 5 m
 Ð opnaaibaar lusklittenband, 2,50 m
 Ð opnaaibaar haakklittenband, 50 cm
 Ð stevige opstrijkbare vlieseline, ca. 45 cm x 
65 cm

 Ð eventueel: strikjes, kant en pareltjes als 
decoratie

WERKWIJZE
 Ð Zet met dubbele draad 70 steken op.
 Ð Brei het werkstuk volledig in 
gerstekorrelsteek. Dat wil zeggen: *1 steek 
recht en 1 steek averecht*, herhaal wat 
tussen * * staat tot einde naald. In de tweede 
rij brei je telkens 1 steek averecht waar er een 
rechte steek is, en 1 steek recht waar er een 
averechte steek is.

 Ð Naald 1 t/m naald 12 (ca. 4 cm): brei alle 
steken in gerstekorrel.

 Ð Naald 13: minder in het begin en op het 
einde van de naald door de 2de en 3de steek 
samen te breien en de 68ste en 69ste steek 
samen te breien.

 Ð Naald 14 t/m 19: brei alle 68 steken in 
gerstekorrel.

 Ð Naald 20: brei de 2de en 3de steek en de 
66ste en 67ste steek samen.

 Ð Naald 21 t/m naald 27: brei alle 66 steken in 
gerstekorrel.

 Ð Naald 28: brei de 2de en 3de steek en de 
64ste en 65ste steek samen.

 Ð Naald 29 t/m naald 33: brei alle 64 steken in 
gerstekorrel.

 Ð Naald 34: brei de 2de en 3de steek en de 
62ste en 63ste steek samen.

 Ð Naald 35 t/m naald 39: brei alle 62 steken in 
gerstekorrel.

 Ð Naald 40: brei de 2de en 3de steek en de 
60ste en 61ste steek samen.

 Ð Naald 41 t/m naald 45: brei alle 60 steken in 
gerstekorrel.

 Ð Naald 46: brei de 2de en 3de steek en de 
58ste en 59ste steek samen.

 Ð Naald 47 t/m naald 51: brei alle 58 steken in 
gerstekorrel.

 Ð Naald 52: brei de 2de en 3de steek en de 
56ste en 57ste steek samen.

 Ð Naald 53 t/m naald 57: brei alle 56 steken in 
gerstekorrel.

 Ð Naald 58: brei de 2de en 3de steek en de 
54ste en 55ste steek samen.

 Ð Naald 59 t/m naald 63: brei alle 54 steken in 
gerstekorrel.

 Ð Naald 64: brei de 2de en 3de steek en de 
52ste en 53ste steek samen.

 Ð Je hebt nu nog 52 steken op je naald staan.
 Ð Brei nu 10 naalden (ca. 4 cm) verder in 
gerstekorrel.

 Ð Meerder dan telkens 2 steken in de 2de en 
de voorlaatste steek in naald 75, naald 79, 
naald 83, naald 88, naald 93, naald 98, naald 
103, naald 108 en naald 112. Brei alle andere 
naalden ertussen verder in gerstekorrel.
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 Ð Je hebt nu 68 steken op je naald staan.
 Ð Naald 113 t/m naald 122: brei alle steken in 
gerstekorrel.

 Ð Naald 123: meerder 1 steek in de 2de steek 
en de voorlaatste steek.

 Ð Naald 124 t/m naald 130: brei alle 70 steken 
in gerstekorrel.

 Ð Verdeel nu het werk in twee stukken van elk 
35 steken.

 Ð Naald 131: brei in gerstekorrel tot in de helft 
van je naald (= 35 steken) en zet de andere 35 
steken op een hulpnaald. Brei de twee delen 
apart verder als volgt.

 Ð Naald 132: keer het werk, kant 1 steek af (brei 
2 steken en haal de 1ste over de 2de), brei de 
rest van de naald gewoon verder.

 Ð Naald 133: brei de naald in gerstekorrel.
 Ð Naald 134: kant weer 1 steek af, brei de rest 
van de naald verder in gerstekorrel.

 Ð Naald 135: brei de naald in gerstekorrel.
 Ð Naald 136: kant nu 2 steken af, brei de rest 
van de naald verder in gerstekorrel.

 Ð Naald 137: brei de naald in gerstekorrel.
 Ð Naald 138: kant weer 2 steken af, brei de rest 
van de naald verder in gerstekorrel.

 Ð Naald 139: brei 2 steken samen, brei de rest 
van de naald verder in gerstekorrel.

 Ð Naald 140: kant 2 steken af, brei de rest van 
de naald verder in gerstekorrel.

 Ð Naald 141: brei de naald in gerstekorrel.
 Ð Naald 142: kant 3 steken af, brei de rest van 
de naald verder in gerstekorrel.

 Ð Naald 143: kant de 8 resterende steken 
allemaal af.

 Ð Doe nu hetzelfde met de andere helft die 
op je hulpnaald staat; je begint aan de 
buitenzijde van het werk naar binnen toe te 
breien.

 Ð Stop alle draadjes in met de stopnaald. Het 
breigedeelte is klaar!

 Ð Naai stukken lusklittenband van ongeveer 
20 cm op het breiwerk (je moet deze 
kunnen dubbelvouwen). Daar waar je het 
lusklittenband vastnaait, naai je ook een 
stukje haakklittenband op, zodat je deze 
kunt vastmaken. Verdeel er zoveel je wilt 
over de volledige lengte: daar komen je 
halskettingen achter te zitten.

 Ð Knip de stof en de vlieseline uit volgens 
het patroon. Strijk de vlieseline op de 
achterzijde van de stof.

 Ð Knip de plasticfolie in strookjes, zo breed als 
je werkstuk en met een hoogte van 6 à 7 cm. 
Boord ze af met biaislint.

 
 Ð Rond de bovenste strook een beetje af 
wanneer je het in de vorm van een bustier 
knipt.

 Ð Stik ze vervolgens op de stof: naai eerst de 
bovenste stukjes en zorg ervoor dat ze elkaar 
wat overlappen zodat je de stiknaad van de 
stroken niet ziet. Maak dan nog twee stiksels 
in het midden zodat je aparte vakjes krijgt.
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 Ð Leg het werkstuk in stof op het breiwerk 
en speld het vast. Werk de randen af met 
biaislint, zorg ervoor dat zowel het stoffen 
als het gebreide deel mooi tussen het 
biaislint zitten.

 Ð Naai nog twee strikken (knip die uit stof of 
gebruik gewoon stukjes biaislint) en naai 
deze bovenaan de bustier vast; hiermee 
bevestig je de bustier op een kleerhanger 
en kun je hem in de kast hangen met al je 
juwelen.

 Ð Smuk je ‘bustier’ nog wat op door er stukjes 
kant, pareltjes en/of strikjes op te naaien.

 Ð Tussen het klittenband kun je al je 
kettingen hangen en in de opbergvakjes 
aan de voorzijde kun je ringen, oorbellen en 
armbandjes kwijt.
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HONDENJASJE  
MAAT: SMALL

BENODIGDHEDEN
 Ð 1 bol van 50 g (105 m) King Cole Masham 
kleur 1277

 Ð 1 bol van 50 g (105 m) King Cole Masham 
kleur 1280

 Ð breinaalden nr. 5
 Ð haaknaald nr. 5
 Ð klittenband
 Ð stopnaald
 Ð naald en draad

WERKWIJZE
 Ð Zet met de eerste kleur 40 steken op met 
dubbele draad.

 Ð Naald 1 t/m naald 14: brei alle steken in 
gerstekorrelsteek: *1 steek recht, 1 steek 
averecht*, herhaal wat tussen * * staat tot 
einde naald. In de tweede rij brei je telkens 1 
steek averecht waar er een rechte steek is, en 
1 steek recht waar er een averechte steek is.

 Ð Naald 15: kant 13 steken af (afkanten = 
brei 2 steken en haal de 1ste steek over de 
2de) en brei de rest van de naald verder in 
gerstekorrel.

 Ð Naald 16: kant weer 13 steken af en brei de 
rest van de naald verder in gerstekorrel.

 Ð Naald 17: je hebt nu 14 steken op je naald 
staan. Wissel van kleur en brei verder in 
gerstekorrel.

 Ð Naald 18 t/m 35: brei alle steken in 
gerstekorrel.

 Ð Naald 36: brei de 14 steken die op je naald 
staan en zet er op het einde van de naald 
nog 20 steken bij op.

 Ð Naald 37: brei alle 34 steken en zet er op het 
einde van de naald nog eens 20 steken bij op.

 Ð Naald 38 t/m 74: brei alle 54 steken in 
gerstekorrel. Wissel in naald 46 nog een keer 
van kleur.

 Ð Kant dan alle steken af en stop de draadjes in.
 Ð Haak nu rondom je hele werkstuk allemaal 
stokjes.

 Ð Stokjes haken: Leg de draad op je haaknaald 
(doe dat steeds van achteren naar voren!) en 
steek je haaknaald in het volgende gaatje 
(waar je het stokje wilt maken), leg nu weer 
de draad op je haaknaald en haal de draad 
door de steek. Nu heb je 3 lussen op je 
haaknaald. Leg nu weer de draad op je naald 
en trek deze door 2 lussen. Nu heb je nog 2 
lussen op je naald staan. Leg nog een keer 
de draad op je naald, en trek deze door de 2 
lussen die nog op je naald staan.

 Ð Stop de draadjes in.
 Ð Naai met naald en draad de stukjes 
klittenband vast, zodanig dat je het 
hondenjasje onder de hals en onder het 
buikje kunt sluiten.
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TABLETCOVER 

BENODIGDHEDEN
 Ð 1 bol van 100 g (138 m) King Cole Chunky 
Tweed kleur 1083

 Ð 1 bol van 100 g (138 m) King Cole Chunky 
Tweed kleur 1081

 Ð breinaalden nr. 6
 Ð haaknaald nr. 6
 Ð 2 knoopjes voor op de oogjes
 Ð 1 grote drukknoop (om aan te naaien)
 Ð klein lapje niet-rekbare stof (om de sluiting 
te verstevigen)

 Ð stopnaald

WERKWIJZE
 Ð Zet 30 steken op met de lichte kleur voor het 
zakje.

 Ð Naald 1: brei alle steken recht.
 Ð Naald 2: brei alle steken averecht.
 Ð Naald 3 t/m 84: herhaal naalden 1 en 2.
 Ð Naald 85: kant nu af aan de rechterzijde, 
maar laat nog 10 steken op je naald staan en 
brei deze steken gewoon verder recht.

 Ð Naald 86: brei de 10 steken averecht.
 Ð Naald 87: brei 1 steek recht, brei 2 steken 
samen, brei de overige 7 steken recht.

 Ð Naald 88: brei de 9 steken averecht.
 Ð Naald 89: brei 1 steek recht, brei 2 steken 
samen, brei de overige 6 steken recht.

 Ð Naald 90: brei de 8 steken averecht.
 Ð Naald 91: brei 1 steek recht, brei 2 steken 
samen, brei de overige 5 steken recht.

 Ð Naald 92: brei de 7 steken averecht.
 Ð Naald 93: brei 1 steek recht, brei 2 steken 
samen, brei de overige 4 steken recht.

 Ð Naald 94: brei de 6 steken averecht.
 Ð Naald 95: brei 1 steek recht, brei 2 steken 
samen, brei de overige 3 steken recht.

 Ð Naald 96: brei de 5 steken averecht.
 Ð Naald 97: brei 1 steek recht, brei 2 steken 
samen, brei de laatste 2 steken recht.

 Ð Naald 98: kant de 4 resterende steken losjes af.
 Ð Herhaal dit schuine lapje aan de andere drie 
zijden door in de andere drie hoeken van 
je lapje telkens 10 steken op te rapen (met 
je breinaalden de afgekante of opgezette 
steken op je naald rijgen). Herhaal dan 
telkens naald 86 t/m naald 98, zoals op de 
tekening.

 Ð Stop alle draadjes in met de stopnaald.

 Ð Haak de oogjes met de donkere kleur.
 Ð Toer 1: haak 4 lossen, sluit de cirkel met 1 
halve vaste in de 1ste lus.

 Ð Toer 2: haak 3 lossen (die tellen als 1ste 
stokje), haak nog 13 stokjes in de ring. Sluit 
de toer bovenaan het 1ste stokje met 1 halve 
vaste.

EXTRA TIP
Als je een lint breit van ongeveer 6 steken in 
tricotsteek (= 1 naald recht, 1 naald averecht) 
van ongeveer 1 meter lang, kun je dit 
vastnaaien aan de binnenzijde van de oortjes 
en dan heb je een handtasje. Doe dit met de 
donkere kleur, hiervan heb je nog voldoende 
over.


