Breipatroon Pykje Fjouwer
Naar het haakpatroon van Betty Kooistra
Nodig :
Breikatoen in 2 kleuren
4 breipennen zonder knop of een rondbreinaald nr 2,5-3
( gebruik de Magic Loop methode bij de rondbreinaald)
2 kraaltjes 6 mm
Opvulmateriaal
Stekenmarkeerder
Note :
Pykje Fjouwer wordt in dit patroon in het rond gebreid. Er wordt alleen de rechte steek gebruikt,
hierdoor ontstaat een mooi tricot effect. Uiteraard zijn andere steken ook te gebruiken.
Om een mooi stevig breiresultaat te krijgen gebruik net iets te dik garen voor de pennen, of probeer
strak te breien.
In het patroon worden alle even toeren recht gebreid zonder meerderingen of minderingen. (deze
naalden worden niet beschreven )
Afkortingen
st = steek
r. = recht
nld = naald
Het Lijfje van Pykje Fjouwer
Nld 1 : Zet 6 steken op
Nld 2 : De 6 steken recht in ’t rond breien
Nld 3 & Nld 5 : In iedere st 1st meerderen
Nld 7 : Herhaal van * -* * 1r, 1st meerderen *
Nld 9 : * 1r, 1st meerderen, 1r *
Nld 11 : 1st meerderen in elke 4e st
Nld 13 : *2r, 1st meerderen, 2r *
Nld 15 : 1 st meerderen in elke 6e st
Nld 17 : * 3r, 1st meerderen, 3r *
Nld 19 : 1st meerderen in elke 8e steek
Nld 20 t/m 30 : recht
Nld 31 : * 4r, 1st meerderen, 4r *
Nld 32 t/m 42 : recht
Nld 43 : * 4r, 2st samen breien, 4r *
Nld 44 t/m 54 : recht
Nld 55 : 12x * 2r, 2r samenbreien, 2r * + 36 recht
Nld 57 : 12x * 3r, 2 samenbreien * + 36 recht
Nld 59 : 12x * 1r, 2 samenbreien, 1r *. + 36 recht
Nld 61 : 12x. * 1r, 2 samenbreien *
+ 36 recht
Nld 63 : elke 4e en 5e st samenbreien
Nld 65 : 12x * 1r, 2r samenbreien, 1r *
Nld 66 t/m 86 : recht
Vul nu het Lijfje op, maar kan eventueel later ook nog.
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Nu verder met ’t Kopje van Pykje Fjouwer
Nld 87 : 12x. * 1r, 1 st meerderen, 1r *
Nld 88 t/m 90 : recht
Nld 91 : 28 st recht, 8x *1 st meerderen, 2r * 1r
Nld 93 : 30 st recht, 8x. * 1 st meerderen, 3r *3r
Nld 94 t/m 100 : recht
Nld 101 : 8x * 6r, 2r samenbreien *
Nld 103 : 14x. * 2r, 2r samenbreien *
Nld 105 : 14x. * 1r, 2r samenbreien *
Nld 107 : 14x. * 2r samenbreien *
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Het Lijfje & het Kopje (verder) opvullen, de draad door de 14st aantrekken en afhechten.
De Poten van PykjeFjouwer
Nld 1 t/m 20 : Zet 12 st op en brei in het rond
Nld 21 : De Knie 2r in elke st
Nld 22 t/m 26 : recht
Nld 27 : * 2r samenbreien *
Nld 28 t/m 54 : recht
Nld 55 : 2r in elke st
Nld 57 : 12x * 1r, 1st meerderen
De Teen
Zet 24 st op een hulpdraad
Brei op 12 st
Nld 1 t/m 6 recht
Nld 7 : 2x *2r samenbreien, 4r *
Nld 8 t/m 10 : recht
Nld 11 : 2x. *2 samenbreien, 3r *
Nld 12 : recht
Draad door steken en aantrekken
Brei op deze manier nog 2 Tenen
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De Kleine Teen van de Poot
Aan de achterkant van de Poot, net boven de 3 Tenen:
Neem 12 st op. Brei 6 naalden in ’t rond, trek draad door de steken en trek aan.
Sluit met een paar kleine steekjes het gaatje tussen de Tenen.
Brei nog een Poot.
Naai de Poten aan het Lijfje, kleine Teen aan de achterkant.
Versier de rug van PykjeFjouwer met sterretjes. De kruin met streepjes.
PykjeFjouwer Staartje
6 steken opzetten en recht in het rond breien
Nld 1 & nld 3 : 2r meerderen in elke st
Nld 5 : 2r in elke 2e st meerderen
Nld 6 t/m 8 : recht
De steken afhechten. Het lapje dubbelvouwen en aan elkaar naaien.
Zet ’t staartje aan ’t Lijfje vast.

De Snavel van PykjeFjouwer
Zet 6 st op en brei in ’t rond.
Nld 1 t/m 8 : recht
Nld 9 : 2x * 1r, 1st meerderen, 1r *
Nld 10 t/m 16 : recht
Afkanten.
Brei nog 1 deel om een leuke open Snavel te kunnen geven aan PykjeFjouwer.
Naai de Snavel & de Ogen op ’t Kopje van PykjeFjouwer
Borduur Oortjes & streepje bij de Ogen.
Dit breipatroon is ontwikkeld door Sandra Visser naar het haakpatroon van Betty Kooistra.
Met dank aan Stitch ’n Bitch Dokkum voor de support. Het is mogelijk om een patroon te
ontwikkelen voor 2 pennen in ribbels, neem contact op: studio.44@icloud.com.

