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MATERIAAL
Wol geschikt voor naalden van 4 mm.
Kleur A: 50 g wol (voeten, handen, oren en lijf)
Kleur B: 50 g wol (strepen, staart en kop)
Lengte: ongeveer 24 cm
De muis wordt in het rond gebreid op sokkennaalden
van 4 mm
+ 2 extra naalden zonder knop voor het aan elkaar
vast breien van de onderdelen.
Stop de draadeindjes in naarmate het werk vordert,
of laat ze los hangen aan de goede kant van het werk,
om ze achteraf mooi in te stoppen.
VOET
Zet 8 steken op in kleur A.
Toer 1: 8R
Toer 2: *1R – M1 (maak 1 nieuwe steek door het
liggend draadje tussen 2 steken op de linkernaald te
zetten en te breien door het achterste beentje) – 2R
– M1 – 1R*. Herhaal van * tot * tot het einde van de
toer.
Toer 3: 12R.
Toer 4: *1R – M1 – 4R – M1 – 1R*. Herhaal van * tot
* tot het einde van de toer.
Toer 5: 16R.
Toer 6: *1R – M1 – 6R – M1 – 1R*. Herhaal van * tot
* tot het einde van de toer.
Er staan nu 20 steken op de naald.
Brei 5 toeren rechts.
Toer 7 met gaten voor de benen: 3R – kant de volgende 4 steken af – brei tot het einde van de toer.
Toer 8: 3R – zet 4 nieuwe steken op – 13R.
Toer 9 : 20R.
Toer 10: *2R samen – 6R – 2R gedr. samen (of steek
de rechternaald van rechts naar links achter in de
steken op de linkernaald) *. Herhaal van * tot * tot
het einde van de toer.
Toer 11: *2R samen – 4R – 2R gedr. samen *. Herhaal van * tot * tot het einde van de toer.
Toer 12: *2R samen – 2R – 2R gedr. samen *. Herhaal van * tot * tot het einde van de toer.
Toer 13: *2R samen – 2R gedr. samen *. Herhaal van
* tot * tot het einde van de toer.
Breek de draad en haal hem door de 4 steken op de
naald.
BEEN
Werk in kleur B.
Raap 6 steken op langs de afkantrand en brei ze –
raap 6 steken op langs de opzetrand en brei ze. Er
staan nu 12 steken op de naald.
Brei 1 toer.
Begin nu aan de strepen: 2 toeren in kleur A – 2 toeren in kleur B.
Brei in strepen tot er in totaal 5 strepen zijn in kleur
B.
Breek de draden. Zet de steken op een stekenhouder

of een wachtdraadje.
Brei het tweede been op dezelfde manier als het eerste, en begin bij de voet.
ARM
Zet 8 steken op in kleur A.
Brei toer 1 – 6 op dezelfde manier als de voet.
Brei 3 toeren.
Brei toer 10 – 11 op dezelfde manier als de voet.
Er staan nu 12 steken op de naald.
Begin nu aan de strepen: 2 toeren in kleur A – 2 toeren in kleur B.
Brei in strepen tot er in totaal 6 strepen zijn in kleur
B.
Breek de draden. Zet de steken op een stekenhouder
of een wachtdraadje.
Brei de tweede arm op dezelfde manier als de eerste.
OOR
Zet 8 steken op in kleur A.
Brei toer 1 – 6 op dezelfde manier als de voet.
Brei 3 toeren.
Brei toer 10 – 12 op dezelfde manier als de voet.
Er staan nu 8 steken op de naald.
Brei 1 toer.
Breek de draden. Zet de steken op een stekenhouder
of een wachtdraadje.
Brei het tweede oor op dezelfde manier als het eerste.
STAART
Zet 4 steken op in kleur B.
*schuif de steken naar het andere uiteinde van de
kousennaald. Haal de werkdraad achter de steken op
de naald door, 4R *. Herhaal van * tot * tot de staart
5 cm lang is.
Eindig de staart met 1R - 2R samen - 1R. Er staan nu
3 steken op de naald.
Breek de draad. Zet de steken op een stekenhouder
of een wachtdraadje.
LIJF
Zet 8 steken op in kleur A.
Toer 1: 8R
Toer 2: *1R – M1 – 1R*. Herhaal van * tot * tot het
einde van de toer.
Toer 3: 12R.

Toer 4: *1R – M1 – 1R – M1 – 1R*. Herhaal van * tot
* tot het einde van de toer.
Toer 5 : 20R.
Toer 6: *1R – M1 – 3R – M1 – 1R*. Herhaal van * tot
* tot het einde van de toer.
Toer 7: 28R.
Toer 8: *1R – M1 – 5R – M1 – 1R*. Herhaal van * tot
*.
Er staan nu 36 steken op de naald.
Zet de steken van het eerste been op 2 kousennaalden. De eerste 3 en de laatste 3 steken moeten op
dezelfde naald staan. De middelste 6 steken staan op
de tweede naald.

A om het laatste stukje te breien. Breek de draad en
gebruik de rest van de wol van kleur A om het lijf van
de muis te vullen.

Toer 9:
Brei 2 steken van het lijf.
Houd de 2 naalden met de steken van de benen voor
elkaar en voor de steken van het lijf. De voet moet
naar rechts wijzen.
Brei het been vast aan het lijf: brei tegelijk de eerste
steek op de voorste naald (van het been), de eerste steek op middelste naald (van het been) en de
volgende steek op de achterste naald (van het lijf): je
breit dus 3 steken samen. Ga zo door tot alle steken
van het been gebreid zijn.
Brei de volgende 11 steken van het lijf - het ”achterwerk” van de muis.
Brei het tweede been vast aan het lijf zoals je met het
eerste been hebt gedaan. Zorg dit keer dat de voet
naar links wijst.
Brei de laatste 11 steken van de toer.

KOP
Zet 8 steken op in kleur B.
Begin bij de hals.
Brei zoals het lijf tot er 36 steken op de naald staan.

Rij 10: *1R – M1 – 7R – M1 – 1R*. Herhaal van * tot
* tot het einde van de rij.
Toer 11: 44R.
Toer 12: *1R – M1 – 9R – M1 – 1R*. Herhaal van *
tot *.
Er staan nu 52 steken op de naald.
Brei 3 toeren.
Zet de 3 steken van de staart op een naald.
1ste minderingstoer: 2R samen, 9R, 2R gedr. samen,
2R samen, 3 R. brei de staart vast aan het lijf over
de 3 volgende steken, zoals je met de benen hebt
gedaan, 3R, 2R gedr. samen, [2R samen, 9R, 2R gedr.
samen] x2 = 44 steken
Brei 3 toeren.
2de minderingstoer: *2R samen – 7R – 2R gedr. samen *. Herhaal van * tot *. Er staan nu 36 steken op
de naald.
Brei 3 toeren.
3de minderingstoer: *2R samen – 5R – 2R gedr. samen *. Herhaal van * tot *. Er staan nu 28 steken op
de naald.
Brei 3 toeren.
4de minderingstoer: *2R samen – 3R – 2R gedr. samen *. Herhaal van * tot *. Er staan nu 20 steken op
de naald.
Brei 3 toeren.
Zet beide armen op 2 naalden elk. De eerste 6 steken
van de toer staan op de eerste naald, de laatste 6
staan op de tweede naald.
Volgende toer: Brei de eerste arm vast aan het lijf
over de 6 eerste steken van de toer, 3R, brei de tweede arm vast aan het lijf over de volgende 6 steken,
brei de laatste 5 steken.
Vul het lijf van de muis. Voorzie 2 meter wol in kleur

Brei het gevulde lijfje nu af.
5de minderingstoer: *2R samen – 1R – 2R gedr. samen *. Herhaal van * tot *.
Er staan nu 12 steken op de naald.
6de minderingstoer: 2R samen, 5R, 2R gedr. samen,
3R.
Er staan nu 10 steken op de naald.
Breek de draad. Zet de steken op een stekenhouder
of een wachtdraadje.

Zet de oren elk op 2 naalden. De eerste 4 steken van
de toer staan op de eerste naald, de laatste 4 staan
op de tweede naald.
Volgende toer: 8R, brei het eerste oor vast aan de
kop over de volgende 4 steken, 3R, brei het tweede
oor vast aan de kop over de volgende 4 steken, brei
de laatste 17 steken van de toer.
Brei 2 toeren.
Zet de steken van het lijf op 2 naalden. De eerste
steek van de toer + de laatste 4 steken moeten op de
eerste naald staan, en de middelste 5 steken op de
tweede naald.
Volgende toer: 29R, brei het lijf vast aan de kop over
de volgende 5 steken door de 2 naalden met het lijf
voor de kop te houden, zodat de oren in dezelfde
richting wijzen als de staart. Brei de laatste 2 steken.
Brei de 1ste minderingstoer van de kop zoals de 3de
minderingstoer van het lijf.
Brei 5 toeren.
Brei de 2ste minderingstoer van de kop zoals de 4de
minderingstoer van het lijf.
Brei 4 toeren.
Vul nu de kop van de muis. Voorzie 1 meter wol in
kleur B om het laatste stukje te breien. Breek de
draad en gebruik de rest van de wol van kleur B om
de kop van de muis te vullen.
Brei de 3de minderingstoer van de kop zoals de 5de
minderingstoer van het lijf.
Brei 1 toer.
Breek de draad in kleur B.
Werk in kleur A.
Brei 2 toeren.
Brei 2R samen over alle resterende steken. Er staan
nu 6 steken op de naald.
Breek de draad en haal hem door de 6 steken op de
naald.
AFWERKING
Stop de eindjes in. Trek de eindjes naar binnen in de
muis.
Borduur ogen en een kruisvormig naveltje op de
muis.

OPMERKINGEN
Met vragen over het patroon kan je terecht bij:
www.AnnetteD.dk
Filcolana schenkt de wol voor het project Knuffelmuis
(Nussemus in het Deens).
De wol is gratis verkrijgbaar in de deelnemende wolwinkels zolang de voorraad strekt.
De afgewerkte muizen kunnen hier ook weer ingeleverd worden. Ze worden verkocht en/of weggeschonken voor het goed

Filcolana

