
De Gebreide zak 
Het patroon voor dit kussen heb ik helemaal zelf bedacht en uitgeschreven. Ik zou het 
erg fijn vinden als je wilt doorverwijzen naar mijn pagina als je het kussen wilt delen. 
 
Benodigdheden: 

 Breinaalden 8,0 mm met knop (40cm) 

 Grote naald met stompe punt 

 Schaar 

 2 bollen Julia van de Zeeman nr. 50 zachtgroen 
(100 gr. looplengte ca. 170 m.)  
80% Acryl, 20% Wol. 

 Binnenkussen 40x40 cm.   

 Haaknaald 7,0 mm 

 Kleine kraaltjes 
 

Gebruikte afkortingen: 
r = recht 
av = averecht 
l = losse 
v = vaste 
 
Het kussen 
Allereerst zet je 56 steken op je naald.  
Vervolgens begin je te breien in de gerstekorrelsteek.  
 
Stap 1: 
Rij 1: *1 r, 1 av; herhalen vanaf * tot aan het einde van je naald. 
Rij 2: *1 av, 1 r; herhalen vanaf * tot aan het einde van je naald. 
Herhaal naald 1 en 2 tot je op een lengte komt van ca. 80 cm. Kant af. 
 
Je hebt nu een grote lap die ongeveer 56x80 cm is. 
 
Stap 2: 
Vervolgens vouw je de lap dubbel in de breedte (56x40 cm).  
Je legt de randen netjes op elkaar en haakt ze vervolgens met 
vasten dicht.  

 
Let op: Haak 1 korte kant en 
1 lange kant dicht. De naad 
komt aan de buitenkant van 
het kussen te liggen.  
 
Aan de openkant haak je de randen om met 
vasten, zodat je hier een nette en stevige rand 
hebt. 
Stop alle losse draadjes netjes weg.  
 



Stap 3: 
Haak dan een lossenketting van ongeveer 125 
lossen. Trek de uiteinden strak aan van je ketting, 
zodat hij niet los gaat.  
 
Stop het binnenkussen in de zak. Rijg vlak boven 
het binnenkussen de lossenketting door de steken 
heen. Trek de ketting aan en leg er een mooie strik 
in.  
 

Als finishing touch kun je nog kraaltjes knopen in de eindjes van de ketting.  
 
Schudt het kussen lekker op en leg hem op je bank/stoel. 
 
Veel breiplezier ermee! 
Jorien 
www.wollepluisje.wordpress.com 
wollepluisje.info@gmail.com  
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