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Jacobus is een echte knuffelaap, terwijl  
zijn zusje Fleur liever danst met de  

konijnentweeling. Als ze een niet-afgebreid  
muisje vinden, weten ze precies wat zij  
nodig heeft: een paar mensenhanden.

Met het breipatroon voor een muisje,  
voor geoefende breisters.
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Voor Fleur Ik vind je lief



Jacobus is een echte knuffelaap. Hij doet niets liever dan 
knuffelen. Als hij een van zijn vriendjes ziet, slaat hij zijn lange, 
warme armen om hem heen. Aan die armen kun je hem goed 
vasthouden. Gelukkig maar, want als je hem kwijtraakt, zijn 
jullie allebei heel verdrietig.



Fleur is het zusje van Jacobus. Zij houdt 
helemaal niet van knuffelen. Ze vindt 
het kriebelen en is bang dat ze haar 
strikje verliest. 
Als Jacobus naar haar toe komt, roept ze 
meteen: “Niet doen, Jacobus! Ik wil niet 
knuffelen. Dag!”
En weg is Fleur.



Sem en Julia zijn vriendjes van Jacobus. Ze zijn een 
konijnentweeling en ze hebben vrolijke lange oren. 
Ook Fleur kan het goed met hen vinden. Iedere dag 
spelen en dansen ze samen.
“Kom Fleur, laten we een dansje maken!” roept de 
tweeling.
Fleur houdt de rand van haar jurk vast en begint te 
dansen. Ze draait en draait en draait.



Dan gaat er iets mis. Fleur wordt duizelig 
van het draaien en ziet allemaal sterretjes.
Boem! Daar valt ze.
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Je kunt Suusje van allerlei soorten garen maken. Gebruik altijd dunnere naalden dan 
aangegeven op het garen, zodat het breisel stevig wordt en de vulling er niet doorheen schijnt. 
De Suusje in dit boek is gebreid op naalden nr. 3, met garen dat bedoeld is voor naalden nr. 
3,5. Suusje wordt dan ongeveer 20 centimeter.

Om Suusje te breien heb je nodig:
•	 1	bol	Schoppel	Life	Style	in	de	kleur	Oleander.
•	 Een	restje	lila	garen	voor	de	oren	(de	oren	van	Suusje	uit	dit	prentenboek	zijn	gebreid	van	 
	 Schoppel	Life	Style	in	de	kleur	Bassflieder).
•	 Een	rondbreinaald	of	vier	naalden	zonder	knop,	nummer	3.
•	 Een	draad	donkere	wol	voor	de	neus	en	de	mond.
•	 Een	dikke	stopnaald.
•	 Vulsel.	Gebruik	vulwol	of	polyestervulsel.	Of	gebruik	voor	een	leuk	effect	poppengranulaat	 
	 of	rijst	om	de	voeten,	de	handen	en	de	kont	van	de	muis	te	vullen.
 
Afkortingen
r2	 Brei	twee	steken	recht.
a3	 Brei	drie	steken	averecht.
* Meerder één steek door de draad tussen beide onderliggende steken  
 gedraaid te breien.
s	 Brei	twee	steken	samen.
o	 Haal	één	steek	af,	brei	één	steek,	afgehaalde	steek	over	de	gebreide	steek.
1	 Het	werk	ziet	er	nu	uit	zoals	op	foto	1.
[r2 s] 7x	 Voer	de	instructie	tussen	de	vierkante	haken	zeven	keer	uit.

Kop
We beginnen te breien bij het puntje van de neus. Zet 9 steken op. 
Verdeel	de	steken	over	3	naalden	of	over	een	rondbreinaald	en	brei	rond	als	volgt:

 
Toer 32:  1  In toer 32 wordt voor de hals een draadje ingebreid: brei eerst a1 r5. 
Neem nu een los stukje garen in een contrasterende kleur en brei de volgende  
8 steken recht met deze hulpdraad  2  . Er staan nu 8 steken in contrastkleur op de 
rechternaald. Zet deze 8 steken terug naar de linkernaald  3  en brei de rest van 
de toer met de gewone draad: r13  4  a6 r5 a5.

Brei de achterkant van de kop:
Toer 33: a1 r34
Toer 34: [r3 s] 7x
Toer 35: r28
Toer 36: [r2 s] 7x
Toer 37: r21
Toer 38: [r1 s] 7x
Toer 39: r14
 
Knip	de	draad	af	op	ongeveer	25	cm	en	rijg	de	steken	op	de	draad.	Trek	de	draad	nog	niet	
aan, want deze opening wordt gebruikt als vulopening.

Lijf
Zet aan beide kanten van het ingebreide draadje  5  alle steken waar het draadje doorheen 
zit op de breinaalden  6 . Aan de voorkant van de kop zijn dat 8 steken, aan de achterkant 
van de kop zijn dat er 9. Als het lastig gaat kun je eventueel  dunnere naalden gebruiken om 
de	steken	op	te	nemen.	Verwijder	nu	het	draadje.	De	middelste	steek	aan	de	achterkant	is	het	
begin van de toer  7  .

Brei nu het lijf vanuit midden achter: 
Toer 1: r4 s r6 o r3
Toer 2: r3 s r6 o r2
Toer 3: r13
Toer 4: r2 * r2 * r6 * r2 * r1
Toer 5: r17
Toer 6: r5 * r1 * r6 * r1 * r4
Toer 7: r21
Toer 8: r2 * r3 * r3 * r1 * r4 * r1 * r3 * r3 * r1
Toer 9: r29
Toer 10: r6 * r5 * r8 * r5 * r5
Toer 11: r33
Toer 12: r2 * r4 * r7 * r1 * r6 * r1 * r7 * r4 * r1
Toer 13: r41
Toer 14: r7 * r9 * r10 * r9 * r6
 
Toer 15: In toer 15 worden de steken voor de armen op een draad gezet: brei  
7 steken en zet de volgende 11 steken op een draad voor de ene arm  8  . Brei  
10 steken en trek daarbij de werkdraad goed aan, zodat de steken op de draad 
een lusje voor de arm vormen  9  . Zet de volgende 11 steken op een draad voor de 
andere arm en brei de laatste 6 steken van de toer. Je bent weer midden achter. 

Brei het lijf verder: 
Toer 16: r2 * r6 * r8 * r6 * r1
Toer 17: r27
Toer 18: r27
Toer 19: r2 * r24 * r1
Toer 20: r29
Toer 21: r10 * r10 * r9
Toer 22: r2 * r28 * r1
Toer 23: r33
Toer 24: r11 * r3 * r6 * r3 * r10
Toer 25: r2 * r34 * r1
Toer 26: r12 * r5 * r6 * r5 * r11
Toer 27: r43
Toer 28: r2 * r10 * r7 * r6 * r7 * r10 * a1
 

Algemene aanwijzingen
Suusje wordt in één stuk zonder naden in het rond gebreid. Je breit eerst de 
kop	van	de	snuit	af	naar	achteren.	Dan	wordt	het	lijf	eraan	gebreid	en	daarna	
komen de benen, de armen, de oren en de staart. Je kunt rondbreien op een 
rondbreinaald	of	op	vier	breinaalden	zonder	knop.	Als	je	klaar	bent	met	breien	
kun	je	meteen	opvullen,	zonder	dat	je	eerst	nog	van	alles	aan	elkaar	hoeft	te	
naaien.  

Suusje
Een patroon van Zijmaakthet

Toer 1: r9
Toer 2: r9
Toer 3: r7 * r1 * r1
Toer 4: r2 * r2 * r7 
Toer 5: r13
Toer 6: r10 * r1 * r2
Toer 7: r15
Toer 8: r3 * r2 * r10
Toer 9: r13 * r1 * r3
Toer 10: r19
Toer 11: r19
Toer 12: r4 * r2 * r13
Toer 13: r21
Toer 14: r21
Toer 15: r5 * r2 * r14
Toer 16: r23

Toer 17: r23
Toer 18: r23
Toer 19: r6 * r2 * r7 * r7 * r1
Toer 20: r27
Toer 21: r18 * r7 * r2
Toer 22: r29
Toer 23: r7 * r2 * r10 * r7 * r3
Toer 24: r33
Toer 25: r33
Toer 26: r33
Toer 27: r33
Toer 28: r8 * r2 * r23
Toer 29: r35
Toer 30: r35
Toer 31: r19 a6 r5 a5

De	averechte	steken	in	toer	31,	
32 en 33 worden later gebruikt 

als opzet voor de oren.

De averechte steken in toer 28 
en 29 vormen de opzet voor 

de staart.


	Ik vind je lief_Cvr
	Ik vind je lief_Inh

