
Brei een lief konijntje / Knit a sweet Bunny

Wat heb je nodig?

Breigaren (wol) voor naalden nummer 8

breinaalden nummer 8

een draad zwarte wol

een draad roze wol

vulling

een grote stopnaald

een schaar

een strookje vilt

Zo brei je het konijntje

Zet 24 steken op.
Brei 1 naald rect / 1 naald averecht tot je breiwerk 18 bij 18cm is.
Hecht je breiwerk af.

Leg het breiwerk met de verkeerde kant boven voor je neer.
Rijg er een draad wol in dezelfde kleur door, in een driehoek.

Leg een bolletje vulling, wol of fiberfill, op de driehoek en trek de draad aan.
Knoop de draad goed af, nu heb je een hoofd met 2 oren.

Naai het lijf van je konijn netjes dicht met dezelfde kleur breiwol.
Vul het lijfje op en rijg een draad door de anderkant, trek de draad aan.
Hecht af met een paar steekjes, steek de draad dwars door het lijfje en knip af.

Borduur oogjes met zwart op het hoofd, 2-3 steekjes over elkaar.
Borduur een neusje met roze wol op dezelfde manier.
Steek de draden die overblijven door je konijntje en knip ze af.

Als je nog een sjaal voor je konijn wil maken knip je een strookje vilt.

Je konijn is nu helemaal klaar, veel plezier ermee!
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Brei een lief konijntje / Knit a sweet Bunny

What do you need?
knitting yarn (wool) for needles number 8
knitting needles number 8
a thread of black wool
a thread of pink wool
stuffing
a large darning needle
scissors
a strip of felt 

This is how you knit the bunny 
Cast on 24 stitches. 
Knit 1 row rect / purl 1 row until your knitting measures 18 by 18 cm. 
Cast off your knitting. 

Place the knitwear with the wrong side up in front of you. 
Thread a thread of wool in the same color through it in a triangle. 

Place a ball of filling, wool or fiberfill, on the triangle and tighten the thread. 
Knot the thread firmly, now you have a head with 2 ears.

Sew the body of your rabbit neatly closed with the same color knitting wool.
Stuff the body and pull a yarn through the other side, tighten the yarn.
Fasten off with a few stitches, pass the yarn through the body and cut.

Embroider eyes with black on the head, 2-3 stitches together.
Embroider a nose with pink wool in the same way.
Run the remaining strands through your bunny and cut them.

If you want to make another scarf for your rabbit, cut a strip of felt.

Your rabbit is ready now, have fun with it! 
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