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BREIEN   MASCOTTE                                                    4 LESSEN 

 
Een mascotte is een voorwerp waarvan mensen denken dat het geluk brengt. Vaak is het een soort 

knuffel of een bijzondere ketting. 

Bij sporten wordt de mascotte vaak meegebracht naar de wedstrijd. Men hoopt dan eerder te 

kunnen winnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees eerst dit: 

Techniek: breien, naaien 

Materiaal: verschillende kleuren wol in dezelfde dikte 

Gereedschap: breinaalden met knop  nr.4, naald met stompe punt 

Extra:   (verrijking / creativiteit) geen 

Info:   breien                                                                                  ook leuk: mascotte naaien 

 

Inhoud doedoos: 

  10 paar breinaalden 

  10 knotten wol 

  10 naalden met stompe punt 

  2 haaknaalden 

  vulmateriaal 

 

Verder: Wanneer je andere kleuren nodig hebt, vraag dit dan op tijd aan bij juf Anneke  

    

 

LET OP:  Controleer altijd of de doedoos compleet is. Dit werkt prettiger voor iedereen.  

 Is materiaal op? Meld dit op tijd bij de leerkracht 

 

 

 

 

 

 

http://www.adlj.nl/laed/2009/10/27/breien/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/22/naaien/


 

 

En nu aan de slag! 
 

Stap 1  Bedenk of je een blank, bruin, of geel poppetje wilt maken. 

  Maak je schoenen of blote voeten? 

  Welke kleuren gebruik je voor de kleding? 

   Kleur A voor de voeten 

   Kleur B voor de broek 

   Kleur C voor het shirt. Bij een streepshirt moet je dan 2 kleuren kiezen 

   Kleur D voor het gezicht 

   Kleur E voor de muts 

Stap 2  Zoek alle materialen die je nodig hebt 

Stap 3  Zet 40 steken op. Laat je helpen door de leerkracht of een andere leerling. 

   Je kunt ook 40 lussen losjes haken om te gebruiken voor het opzetten. 

Stap 4  Lees de techniek BREIEN of laat het voordoen. 

Stap 5  Maak 4 ribbels (= 8 pennen rechts heen en terug) in kleur A 

Stap 6  Maak 14 pennen tricot (= 1 pen rechts heen, 1 pen averechts terug  en dan  

   7 keer)  In  kleur B 

Stap 7  Maak 12 pennen tricot in kleur C 

   Wanneer je een streepshirt wilt hebben wissel je steeds van kleur na 2  

  pennen. 

Stap 8  Maak 10 pennen tricot in kleur D 

Stap 9  Maak 2 ribbels en daarna 10 pennen met 2 steken rechts en twee steken   

  averechts voor de muts 

Stap 10  Afkanten.(= twee steken breien en de tweede steek over de eerste halen) 

Stap 11 Lees de techniek NAAIEN. 

Stap 12 De zijkanten midden achter aan elkaar naaien. 

Stap 13 De muts aan de bovenkant bijeentrekken. Deze kan je versieren met een   

  pompommetje of een kwastje. 

Stap 14 Vul het poppetje. 

Stap 15 Naai de voeten dicht. 

Stap 16 Ga met een stiksteek de broek en armpjes doorstikken. 

Stap 17 Borduur ogen en een mond op het gezicht. 

   Ga je ook nog een paar plukjes haar of vlechten maken? 

Stap 18  Wanneer je tevreden bent over je werk, laat dan je werk beoordelen door de  

  leerkracht. 

 

 

 

TIP:   Je naam kan je op een papiertje zetten en dit kan je vast maken met een   

  SPELD. 

  

 

 


