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toer 1 borst     

1e nld. – 4 st.
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4e nld. – 3 st.

Zet deze steken op een hulpnaald als je de buik breit 
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SLIK LESER DU FUGLEDIAGRAMMET

rondbreien

beginnen                                                                                                              

veren beginnen

HOe KUN Je VAnAF HeT TelPATROON BReIEn  
ZONDER HET ELKe KeeR Te MOeTEn RAADPLeGEN?

Vogels-A&C_NL.indd   21 22-08-16   10:10



22

STAART:
Zet 14 st. op en verdeel die als volgt over 4 nld.: 4 + 3 + 4 + 3 st. 
per nld. Brei 20 toeren r.

NB: trek de draden niet te strak aan wanneer je vogels breit 
met ingebreide motieven in de staart. Gebruik je wijsvinger 
en rek de staart uit terwijl je aan het breien bent. Zorg er
voor dat de steken netjes naast elkaar liggen. Als je de draad 
te strak aantrekt, worden de steken erg klein en zie je ze niet 
meer tussen de basiskleur. Als de staart helemaal klaar is, 
duw dan met een dikke breinaald of een potlood het brei
sel naar buiten totdat de steken netjes naast elkaar liggen.

BOVEN- eN OnDERSTAARTVEReN:
Meerderen gebeurt aan de zijkanten van de staartveren, 
brei *–* 2 keer.
Toer 1: brei * 1 r. meerd. 1 r., 5 r., meerd. 1 r., 1 r. * tot eind.
Toer 2: brei 18 r.
Toer 3: brei * 1 r. meerd. 1 r., 7 r., meerd. 1 r., 1 r. * tot eind.
Toer 4: brei 22 r.
Toer 5: brei * 1 r. meerd. 1 r., 9 r., meerd. 1 r., 1 r. * tot eind.
Toer 6: brei 26 r.
Toer 7: brei * 1 r. meerd. 1 r., 11 r., meerd. 1 r., 1 r. * tot eind.
Toer 8: brei 30 r.
Toer 9: brei * 1 r. meerd. 1 r., 13 r., meerd. 1 r., 1 r. * tot eind.
Toer 10: brei 34 r.
Toer 11: brei * 1 r. meerd. 1 r., 15 r., meerd. 1 r., 1 r. * tot eind.
Toer 12: brei 38 r.

BUIk:
Brei heen en terug, r. boven r. en av. boven av.
Toer 1: brei 13 r.
Haal altijd de eerste st. losjes af.
Toer 2: haal 1e st. losjes af en brei 6 av. tot eind.
Toer 3: haal 1e st. losjes af en brei 7 r. tot eind.
Toer 4: haal 1e st. losjes af en brei 8 av. tot eind.
Toer 5: haal 1e st. losjes af en brei 9 r. tot eind.
Toer 6: haal 1e st. losjes af en brei 10 av. tot eind.
Toer 7: haal 1e st. losjes af brei 11 r. tot eind.
Toer 8: haal 1e st. losjes af brei 12 av. tot eind.
Toer 9: haal 1e st. losjes af brei 13 r. tot eind.
Toer 10: haal 1e st. losjes af brei 14 av. tot eind.
Toer 11: haal 1e st. losjes af brei 15 r. tot eind.
Toer 12: haal 1e st. losjes af brei 16 av. tot eind.
Toer 13: haal 1e st. losjes af brei 17 r. tot eind.
Toer 14: haal 1e st. losjes af brei 18 av. tot eind.
Brei vanaf dit punt verder rond.

BORST:
Afkanten gebeurt aan de zijkant van de borst, brei *–* 2 keer.
Toer 1: haal 1e st. losjes af, brei 37 r.
Toer 2: brei 38 r.
Toer 3: brei * 1 r. 2 r. samen, 13 r., 2 r. samen, 1 r. * tot eind.
Toer 4: brei 34 r.
Toer 5: brei * 1 r. 2 r. samen, 11 r., 2 r. samen, 1 r. * tot eind.
Toer 6: brei 30 r.
Toer 7: brei * 1 r. 2 r. samen, 9 r., 2 r. samen, 1 r. * tot einde.
Toer 8: brei 26 r.
Toer 9: brei * 1 r. 2 r. samen, 7 r., 2 r. samen, 1 r. * tot eind.
Toer 10: brei * 4 r., 2 r. samen, 5 r. * tot eind.
Toer 11: brei 20 r. 
Toer 12: brei 20 r.

KOp:
Herhaal *–* 4 keer.
Toer 1: brei 20 r.
Toer 2: brei * 1 r., meerd. 1 r., 3 r., meerd. 1 r., 1 r. * tot eind.
Toer 3: brei 28 r.
Toer 4: brei * 1 r., meerd. 1 r., 5 r., meerd. 1 r., 1 r. * tot eind.
Toer 5: brei 36 r.
Toer 6: brei 36 r.
Toer 7: brei * 1 r., 2 r. sm., 3 r., 2 r. sm., 1 r. * tot eind.
Toer 8: brei 28 r.
Toer 9: brei * 1 r., 2 r. sm., 1 r., 2 r. sm., 1 r. * tot eind.
Toer 10: brei 20 r.
Toer 11: brei * 1 r., 2 r. sm., 2 r. * tot eind.
Toer 12: brei 16 r.
Toer 13: brei * 1 r., 2 r. sm., 1 r. * tot eind.

Haal de draad door de laatste 12 st. en knip hem af.
Naai de boven en onderkant van de staart netjes aan elkaar.
Vul hem met wol of acryl, of gebruik de oude afgeknipte 
wollen draadjes, die je bewaard en gekaard hebt.
Naai het gat op de kop dicht.
Haak de snavel: haak 3 stokjes sm. op de omslag van de 
steek waar je de snavel wilt hebben.
Nu kun je de vogel naar eigen idee met maassteken versieren.

BASISPATROON NAAldeN: nr. 2-3

Je vindt het basispatroon  
ook achter in het boek op de 

bladzijde die je kunt uitvouwen.
dan kun je het patroon  

makkelijker volgen, terwijl  
je het telpatroon leest.

Vogels-A&C_NL.indd   22 22-08-16   10:10



23

Als je klaar bent met het breien van de staart, duw je met een potlood de steken van de staart netjes naast 
elkaar naar buiten. De buik brei je heen en terug in tricotsteek, net als bij de hiel van een sok.

Let op dat de steken van de buik niet te los zijn. Omdat je daar steeds heen en weer in tricotsteek breit, 
wordt het werk door het vele draaien makkelijk iets te los.

We trekken de lange lussen aan de achterkant als volgt aan: óf we knippen de lange draad af en leggen er 
een knoop in, óf we laten hem hangen en breien de lus samen met andere steken in de volgende naald.

Wanneer je de lange lus tijdens het aantrekken van steken met een steek samenbreit, begin je altijd bij de 
eerste steek, waar die lus begint. Op iedere andere manier blijf je het altijd zien. 

Vul de vogel met wol of acryl. Je kunt de afgeknipte wollen draadjes goed bewaren voor volgende projecten. 
Kaard die afgeknipte eindjes en gebruik ze als vulling.

Versier nu de vogel eventueel met maassteken.
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