
Zo brei je een ienie-mini-konijntje / How to knit a Teeny Tiny Bunny

Wat heb je nodig?
wat restjes 4-draads breigaren een kleine cirkel van vilt, in bijpassende kleur 
1 paar breinaalden 3, zonder knop borduurgaren, roze en zwart 
een grote stopnaald een borduurnaald 
vulling een klein pompoentje

Zo brei je een mini-konijntje
Zet met de hoofdkleur 13 steken op - laat een 10 cm lange draad afhangen, om later mee vast te naaien. 
Brei de eerste rij averecht en brei de volgende recht (dat heet tricotsteek).
Brei door in tricotsteek tot ongeveer 18  rijen en knip de bol wol van je breiwerk af.
Laat ongeveer 15 cm over voor het naaien en steek dit uiteinde in een stopnaald. 
Rijg het afgekante uiteinde door de steken op de naald. 

Leg de kleine cirkel van vilt op de achterkant van je breiwerk, waar je het gezicht wil borduren. 
Borduur met roze een kleine neus in het midden van het gezicht.
Borduur 1 kleine steek horizontaal en 1 kleine steek verticaal. 
Knoop de draad aan de achterkant van het werk vast en knip de uiteinden af. 

Maak ogen met zwart garen - je kunt een klein knoopje in de draad leggen om het oog te laten opvallen. 
Knoop de uiteinden draad weer aan de achterkant van het werk stevig vast en knip de overtollige wol af. 
Sluit de achterste naad van het lijf met de festonsteek en vul het hoofd.
Bind een draad breigaren strak halverwege je konijntje, om het een nek en een lijfje te geven.
Steek de uiteinden van de draad door het lijfje, voordat je de overtollige wol afknipt.
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Vul het lijfje op, steek de opzetdraad in een naald en haal de naald door de steken aan de onderkant.
Trek de draad door de steken stevig aan om het lijfje te sluiten. 
Hecht af en steek de uiteinden van de draad door het lijf, voordat je overtollige wol afknipt. 

Zet voor de oren 5 steken op
Brei: 1 steek recht, 1 steek averecht, 1R, 1A, 1 R. Herhaal deze rij 5 keer om 6 rijen te krijgen, vanaf opzetten.
Naald 7: brei 1 steek recht, brei 3 steken averecht samen, brei 1 steek recht.
Naald 8: brei 1 steek recht, 1 steek averecht, 1 steek recht. 
Naald 9: brei 1 steek recht, brei  2 steken recht samen, de laatste steek laat je staan. 
Knip het werk af van de bol garen en rijg het uiteinde door de laatste steek om af te kanten. 
Steek de afgekante draad door het midden van het oor en knip hem af. 

Brei nu de 4 pootjes
Zet 4 steken op met de breinaalden zonder knop en brei een kort Ikoord van ongeveer 6 naalden lang.
Knip het werk van de bal, rijg het uiteinde door de steken op de naald en dan door het midden van het werk  
en knoop het stevig vast aan de opzet-draad. 

TIP! Op youtube.com kun je een handig filmpje vinden zo brei je een i-cord

Naai je konijntje in elkaar
Zet de oren met een paar stevige steken op de bovenkant van het hoofd. 
Knoop de uiteinden stevig aan elkaar en rijg ze door het lijf voordat je de overtollige wol afknipt. 
Doe hetzelfde met de pootjes en naai een pompoen-staartje aan de achterkant.

En daar is ze dan, je ienie-mini-konijntje! 
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What do you need
some left-over scraps of 4 ply yarn a small circle of felt, in matching colour
1 pair of  3mm needles, no points embroidery yarn pink and black 
a large darning needle an  embroidery needle 
stuffing a small pompom

How to knit a mini-bunny
Cast on 13 stitches with your main colour yarn on 3mm needles without a knob.
Leaving a tail of around 10cm, for sewing up later, purl the first row and knit the next (stocking stitch). 
Continue in stocking stitch until approximately 18 rows in total.
Cut the work from the ball of yarn leaving around 12cm for sewing up and thread a needle with this end. 
Thread the cast off end through the stitches on the needle.

Take the felt circle and place it at the back of the knitting, where you want to embroider the face. 
Embroider a small nose in the center of the face with pink.
Make 1 small stitch horizontal and 1 vertical, knot the yarn at the back of the work and cut the ends off. 
Embroider the eyes with black yarn, sew three stitches on top of each other. 
Tie off the thread at the back of the work and cut off the ends.

Fill up the head with stuffing then close the back seam of the body using the blanket stitch. 
Tie a length of yarn tightly around the body around half way up, to give your bunny a neck.
Thread the ends through the body before trimming off the excess and then fill up the body. 
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Thread a needle with the cast on thread and use this to catch up the loops around the bottom of the body.
Pull the thread tight and close the underside of the body. 
Tie off and stick the thread ends through the body, then cut off the excess thread.

Cast on 5 stitches to knit the ears 
Knit: Knit 1, Pearl 1, Knit 1, Pearl 1, Knit 1. Repeat this row 5 times more to have 6 rows from cast on.
7th row: Knit 1, Pearl 3 stitches together, Knit 1
8th row: Knit 1, Pearl 1, Knit 1
9th row: Knit 1, Knit 2 together, pass 1st stitch over.
Cut the knitting from the ball of yarn and thread the end through the last stitch to cast off. 
Cast off the tail thread by sticking it through the center of the ear and then cut it off.

How to knit the paws
Cast on 4 stitches with the double pointed needles and knit a short Icord - around 6 - 8 rows in length. 
Cut the work from the ball and thread the end through the stitches on the needles.
Stick it then through the middle of the work - knotting it securely to the cast on tail.

Sew your bunny together
Join the ears firmly to the top of the head with a few stitches. 
Knot ends securely together and thread through the body before trimming excess.
Repeat this with the paws and then sew on the pompom tail.

And there it is, your teeny, tiny bunny!
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