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Benodigdheden 

 4 naalden zonder knop (sokkennaaldjes), 3,5 mm (of aangepast) 

 Zacht, goed wasbare, liefst gemerceriseerd, katoen of (geen wol) 

 Vulling 100% polyester, fiberfill 

 Maasnaald met stompe punt 

 Markeerder (of anders gekleurd draadje om begin te markeren 

 

Afkortingen 

M1= meerderen door een steek te breien en niet af te halen, maar steek de 

rechternaald nogmaals in de achterkant van dezelfde steek, brei de steek en 

laat afglijden. 

M1r= meerderen door de draad tussen de steken met de linkernaald op te nemen 

en met de rechternaald achterin te steken en recht te breien, je ziet een / strak 

onder je steek. Zo voorkom je gaatjes. 

B2rs= brei 2 steken recht samen. 

De kleine deelprothese kan in de cup gelegd worden op de plaats waar nodig. Met meer of 

minder vulling en een beetje kneden kan het in de cup gelegd worden op de plaats waar het 

nodig is. 

 

Patroon 

Er wordt alleen recht, in de rondte gebreid 

Zet 3 steken op , m1, herhaal nog 2 x 

Zet 2 steken op elke naald en start rond breien. 

Brei re tot nog 1 steek op naald staat, m1r, 1 re, herhaal nog 2 x. 

Bij 3 x 4 steken, start meerderen door alleen in eerste naald re te breien tot aan laatste steek, 

m1r, 1 st r en de andere 2 naalden steeds recht breien. Herhaal tot het aantal gewenste 

steken. 

Een markeerder in de eerste naald is handig om te zien waar nieuwe ronde begint. 

Verdeel de steken af en toe beter over de 3 naaldjes voor prettiger breien. 

Brei door tot gewenste lengte  (zie tabel). 

Minder de steken door alleen in het eerste naaldje de laatste 2 steken samen te breien.( b2rs.) 

Brei tot ong 3x5 steken over zijn, knip draad op 30 cm lengte af en rijg deze door de steken. 

De KK kan gevuld worden en de gebruikster kan dit naar wens veranderen, de draad 

aantrekken, knoopje erin en de draad in de KK wegsteken. 

Voor de maten zie tabel volgende bladzijde 
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Succes! 

ps: kom je er niet uit kijk dan even wie het dichtst in de buurt zit of bel met Knitted Knockers 

Nederland, zie www.knittedknockers.nl 

 

Maat tabel 

Nummer 
zie 

tabel 
onder 

Maat in 
cm 

Op-
zetten 

Meerderen 
tot…… 
steken 

Breien 
tot….. 

cm 

Minderen 
tot 

Gewicht 
breiwerk 
ca. …. 
gram 

Vulling 
ca. …. 
gram 

 0 11 3 st. 21 8 3x5 4 4 

 1 12   24 8   5 4 

 2 13   24 9   5 5 

 3 14   24 9,5   6 5 

 4 15   27 10   7 5 

 5 16   27 11   8 6 

 6 17   27 12   9 6 

 7 18   30 12   10 6 

 8 19   30 13   11 6 

 9 20   30 14   12 7 

 10 21   30 15   13 7 

 11 22   30 15,5   14 7 

 12 23   33 16   15 8 

 13 24   33 17   16 8 

 14 25   33 18   17 8 

 

         

           CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP 

nummer band band band band band band band band 

maat 70 75 80 85 90 95 100 105 

                  

0 A               

1 B A             

2 C B A           

3 D C B A         

4 E D C B A       

5 F E D C B A     

6   F E D C B A   

7     F E D C B A 

8       F E D C B 

9         F E D C 

10         G/H F/G/H E/F/G/H D/E/F/G/H 
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