
Koekhuisje
Het huisje
Zet 48 steken op met kleur 1 en verdeel de steken over 4 pen-
nen. We breien rond.
1-32. 48r: 48st
Brei nu op pen 1 het volgende:
33. min s, 8r, min overh: 10st
34. min s, 6av, min overh: 8st
35. min s, 4r, min overh: 6st
36. min s, 2av, min overh: 4st
37. min s, min overh: 2st
38. min s: 1st afk
Kant nu alle steken van pen 2 af.
Brei nu op pen 3 hetzelfde als pen 1.
Kant alle steken af van pen 4.
Leg het huisje even opzij en ga verder met het dak.

Dak
Zet 13 steken op met kleur 2. We breien met twee pennen in 
tricotsteek.
1-65. tricot: 13st
66. afk

Knutsel een dak van een stukje karton van 7 cm breed en 18 cm 
lang. Plak het stukje karton vast op het vla of melk pak. Naai nu 
het witte lapje dicht om 
het kartonnetje.
Doe het lege pakje vla of 
melk in het bruine ge-
breide lapje en naai het 
dakje hieraan vast. Trek 
daarna de onderkant aan 
en hecht af.
Haak langs de rand van 
het witte dak met kleur 2 
en haaknaald nummer 4 
het volgende:
1v, 3stk in de volgende st, 
1v, herhaal dit gelijkma-
tig langs de hele rand van 
het dak.
Borduur in elk groepje 
van drie stokjes een paar 
steken met afwisselend 
kleur 3, 4 en 5.

Maas op de voor en zijkant 
van het koekhuisje met 
kleur 2 wat details zoals 
een deur, een hart en wat 
sterren.

Benodigdheden
Sokkenbreinaalden nr 4
Haaknaald nr 4
Klein pakje vla of melk
Stukje karton
Stopnaald
Schaar

Garen:
Kleur 1: bruin
Kleur 2: wit
Kleur 3: rood
Kleur 4: blauw
Kleur 5: roze

Afkortingen
Breien
afh: afhalen
afk: afkanten
av: averecht
kl: kleur van het garen
m opz lus: meerderen door een 
opzetlus te maken
min overh: 1 recht afhalen, 1 recht 
breien, afgehaalde steek over de 
gebreide steek halen.
min s: minderen door 2 steken 
samen te breien
omsl: omslag
opz: opzetten
r: recht
r+m1: 1 steek meerderen door 1 
keer voor en 1 keer achter in de 
steek te breien
tricot: een pen recht gevold door 
een pen averecht
: + cijfer + st: het aantal steken 
dat je per toer overhoudt
, herhaal: herhaal wat voor de 
komma staat

Haken
l: losse
v: vaste
stk: stokje
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