Gebreide poesjes roze en blauw

Nodig:
Ong. 50 gram per poesje zacht garen (roze of blauw) geschikt voor breinaalden
nr. 3 ½ (ik gebruikte Saskia van Wibra)
Restje wit garen
2 breinaalden nr. 3 ½
Stompe borduurnaald met groot oog
Hoofd, lijfje en beentjes:
Het hoofd, lijfje en de beentjes worden aan één stuk gebreid. Je begint
bovenaan het hoofdje.
Zet 40 steken op (met roze of blauw) en brei 24 naalden tricotsteek.
Maak een markering met een wit draadje aan het begin en eind van de toer
(om straks een draad voor de nek door te halen).
Brei nog 20 naalden tricotsteek voor het lijfje met roze (of blauw).
Brei daarna 2 naalden met wit, 2 naalden met roze of blauw, 2 naalden met
wit.
Nu het werk in tweeën delen voor de beentjes.
Brei 2 naalden roze of blauw, 2 naalden wit, 2 naalden roze of blauw, 2 naalden
wit.
Brei nog 16 naalden met roze of blauw. Haal de draad door de laatste steken en
trek deze strak aan.

Armpjes:
Zet 14 steken op met roze of blauw en brei 24 naalden tricotsteek.
Haal de draad door de laatste steken en trek strak aan.
Naai het armpje de lange naad van het armpje dicht.
Afwerking:
Rijg eerst een roze of blauwe draad van rechts naar links tussen de witte
draadjes die je als markering gebruikt hebt. De witte draadjes mogen er nu uit.
Vouw de bovenrand van het hoofdje naar het midden (de goede kant aan de
binnenkant) en naai deze dicht. Op deze manier komt de naad aan de
achterkant van het hoofdje. Naai de achternaad van het hoofdje dicht.
Nu het hoofdje even omdraaien zodat de goede kant aan de buitenkant is. Naai
met een roze of blauwe draad de oortjes (zie foto).
Maas met een witte draad de streepjes op het lijfje. Tel daarvoor vanaf de
middelste steek tussen de beentjes vier steken naar rechts en maas omhoog
tot de draad die je ingerijgt hebt voor de nek. Daarna tel je vier steken naar
links en doet hetzelfde. En tot slot maas je van de bovenste witte toer zes
steken omhoog het tussenstreepje met wit.
Draai nu het poesje weer binnenste buiten en naai de zijnaad van de beentjes
dicht.
Trek voor de nek de dubbele draad een beetje aan en vul het hoofdje op. Als
het hoofdje helemaal gevuld is trek je de draad zo strak mogelijk aan en legt er
een dubbele knoop in. Knip de draad (niet al te kort) af en stop deze in het
lijfje. Vul de beentjes en het lijfje op. Naai tot slot het laatste stukje rug dicht.
Borduur het gezichtje op het hoofdje (zie foto).

Haal een draad door een beentje tussen de zesde en zevende toer van
onderen om het voetje te vormen en trek strak aan. Draai de draad nog een
paar maal om het enkeltje. Doe hetzelfde met het andere beentje. Vul een
armpje op en naai de bovenkant dicht. Haal een draad door de zesde toer vanaf

kant van de handjes voor het polsje. Trek strak aan en wikkel nog wat draad om
het polsje. Doe hetzelfde met het andere armpje.
Naai tot slot de armpjes aan het lijfje.

