
Haak en brei patroon krukjes



BREIPATROON BENODIGDHEDEN: 
1 streng Bobbiny jumbo 100m.
1 krukje ( deze heeft een doorsnede van 28 cm, hoogte 40 cm)
breinaalden 15 mm evt een grove haaknaald of rijgnaald
schaar

Gebruikte steken:
Recht breien.

WERKBESCHRIJVING
We breien eerst een rechte lap, 
we minderen aan 1 zijde waardoor 
hij schuin wordt. 

Zet 14 steken op de naald

TOER 1
Brei 14 steken recht
TOER 2
Brei 11 steken recht en brei de laat-
ste 3 steken niet.
TOER 3
Brei 11 steken recht
TOER 4
Brei 9 steken recht en brei de laatste 5 steken niet.
TOER 5
Brei 9 steken recht
TOER 6
Brei 14 steken recht, dus brei gewoon door over het deel wat je 
eerst hebt overgeslagen.
 Blijf toer 1- toer 6 herhalen totdat het brede gedeelte van je lap 
om de kruk heen past. Kant je werk af.

Haak nu met halve vasten de zijkant dicht, keer de hoes om.
Rijg een draad door de bovenkant en trek de steken dicht tegen 
elkaar aan.
Dit kan je eventueel ook nog aan de onderkant doen om hem 
mooi om de kruk heen te sluiten.



HAAKPATROON BENODIGDHEDEN: 
1 streng Bobbiny jumbo 100m.
1 krukje ( deze heeft een doorsnede van 28 cm, hoogte 40 cm)
haaknaald 16 mm 
Gebruikte steken:
halve vasten en vasten

WERKBESCHRIJVING
We haken eerst een rechte lap die aan 1 kant schuin loopt.
Zet 15 lossen op.

TOER 1
Haak 11 vasten en 4 halve vasten, 1 keerlosse
TOER 2
Haak 4 halve vasten in de achterste lus, haak 11 vasten in de ach-
terse lus, 1 keerlosse.
TOER 3
Haak 11 vasten in de achterste lus en 4 halve vasten in de achter-
ste lus, 1 keerlosse

Blijf toer 2 en 3 herhalen, totdat het brede gedeelte van je lap om 
de kruk heen past.

Haak nu met halve vasten de zijkant dicht, keer 
de hoes om.
Rijg een draad door de bovenkant en trek de 
steken dicht tegen elkaar aan.
Dit kan je eventueel ook nog aan de onderkant 
doen om hem mooi om de kruk heen te sluiten.



Vervolgens gaan we de bovenkant haken dit doen we op dezlfde manier als 
de bodem, alleen keer je hier ook na elke toer je werk en haak je stokjes in 
de achterste lus.
Bevestig de bovenkant met halve vasten aan de zijkanten van je poef, hecht 
je werk af en stop een stukje van de draad in de poef. (zodat je hem altijd 
gemakkelijk weer los kan halen om te wassen.) Het einge wat je daarna weer 
moet doen is de halve vaste toer opnieuw te haken.

Heel veel plezier met de poef!
Sasja de Boer


