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Poppenhuismeubels 

Ontworpen door: Sylvie Zuidam 

Beschrijving  

• Bank 

• Poef 

• Wieg 

• Vlaggetjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De familie Ribbel is een kooppatroon. 

Dit patroon voor de meubeltjes is gratis!  

  

https://www.breimeisje.nl/familie-ribbel/
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Inleiding 

Materiaal 

• Restjes garen geschikt voor pennen 2½ of 3 

• Fiberfill (vulling) 

• Twee breipennen dikte 2½ of 3 

• Twee hulpnaalden 

• Dunne naald met stompe punt 

• Scherp mesje 

• Karton 

Stekenverhouding 
Ik breide de familie Ribbel en de meubeltjes van restjes 

Schachenmayr Bravo Baby 185. Heb je geen restjes en wil 

je dit garen kopen? Bij A. van Zetten zijn de bollen 

afgeprijsd naar 1,00 per bol. 

De stekenverhouding van dit garen is: 28 steken en 36 pennen is ongeveer 10 x 10 cm. 

De kartonnen voorbeelden zijn hierop gebaseerd, maar eenvoudig in je eigen afmeting te maken als je 

ander garen wilt gebruiken of een ander formaat poppenhuis.  

Gebruikte steken 
• r = recht  

• av = averecht 

• k = kantsteek = 1 steek afhalen zonder deze te breien, dit kan door de pen onderlangs te steken (recht 
afhalen) of bovenlangs (averecht afhalen) 

• tricotsteek = oneven pennen alle steken recht, even pennen alle steken averecht 

• m1 = 1 steek averecht meerderen, voordat je de steek laat afglijden, brei je de achterkant van de steek 
nog een keer. 

• meerderen, eenzelfde steek 3x breien, 1 recht zoals je gewend bent, steek niet laten afglijden, de 
achterkant van de steek ook insteken en breien, niet laten afglijden, daarna de voorkant van de steek 
nog een keer breien.  

• (..) het getal tussen haakjes is het aantal steken aan het einde van de pen. 

Disclaimer 
Breimeisje verkoopt patronen die met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn ontworpen. Desondanks kan zij niet 

verantwoordelijk en aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van de patronen en onverhoopte ongelukken of schade.   

De eindgebruiker en/of toezichthouder mag baby's, kinderen en huisdieren niet alleen laten met de producten en is altijd zelf 

verantwoordelijk voor het gebruik, de veiligheid en de hygiëne. Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden bevestig je 

ook dat je kennis hebt genomen van de veiligheidsvoorschriften 

https://www.handwerk-hobbyzaak.nl/Bravo-Baby-185
https://www.breimeisje.nl/algemene-voorwaarden/
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Poppenhuis bank

Werktekening 
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Gebruik voor het bankje stevige karton. Voor het in elkaar 
zetten gebruikte ik gewoon plakband omdat er toch een 
gebreide hoes overheen ging. 

Snijd een extra rechthoekige kartonnen versteviging 
tegen de achterkant en plak deze zo vast, dat de bank niet 
achterover kan vallen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zet 68 steken op. Zorg dat er een draaduiteinde 
overhoudt van ongeveer 50 cm. Deze draad kun je later 
gebruiken om de bank in elkaar te naaien.  

Brei de bank in tricotsteek, oneven pennen recht, even 
pennen averecht. 

 

1e pen: 68r  
2e pen: 1k, m1, 60av, m1, 1av (70) 
3e pen: 1k, 69r 
4e pen: 1k, m1, 60av, m1, 1av (72) 
5e pen: 1k, 71r 
6e pen: 1k, m1, 60av, m1, 1av (74) 
7e pen: 1k, 56r en 17 steken op een hulppen zetten 
8e pen: 40av en 17 steken op een tweede hulppen zetten 
9e pen: 40r 
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Over de middelste 40 steken tricotsteek vervolgen waarbij de eerste steek van elke pen een kantsteek is 
(afwisselend recht afhalen en averecht afhalen)  

10e t/m 112e pen: 1k, 39 tricotsteek 
113e pen: afkanten 

Op dit punt heeft je breiwerk een lengte van 31 cm. 

De eerste 17 steken van je breiwerk weer overnemen op een breipen. Zorg voor een draadbegin met een 
losse draad van ongeveer 50 cm waarmee je later de bankhoes in elkaar kan naaien. 

8e pen: 15av, m1, 1av (18) 
9e pen: 1k, 17r 
10e pen: 16av, m1, 1av (19) 
11e pen: 1k, 18r 
12e pen: 17av, m1, 1av (20) 
13e pen: 1k, 19r 
14e pen: 20av 

15e t/m 24e pen: tricotsteek, oneven (rechte) pennen beginnen met een kantsteek, de even pennen alle 
steken averecht zonder kantsteek. 

25e pen: 1k, 1 steek afhalen, 1r, de afgehaalde steek overhalen (=V’tje naar links), 17r (19) 
26e pen: 19av 
27e pen: 1k, 1 steek afhalen, 1r, de afgehaalde steek overhalen (=V’tje naar links), 16r (18)  
28e pen: 18av 
29e pen: 1k, 1 steek afhalen, 1r, de afgehaalde steek overhalen (=V’tje naar links), 15r (17) 
30e pen: 17av 
31e pen: afkanten 

De laatste 17 steken van je breiwerk weer overnemen op een breipen. Zorg voor een draadbegin met een 
losse draad van ongeveer 50 cm waarmee je later de bankhoes in elkaar kan naaien. 

7e pen: 17r 
8e pen: 1k, m1, 15av (18) 
9e pen: 18r 
10e pen: 1k, m1, 16av (19) 
11e pen: 19r 
12e pen: 1k, m1, 17av (20) 

13e t/m 24e pen: tricotsteek, oneven pennen alle steken recht zonder kantsteek, de even (averechte) 
pennen starten met een kantsteek. 

25e pen: 17r, 2 samenbreien, 1r (19) 
26e pen: 1k, 18av  
27e pen: 16r, 2 samenbreien, 1r (18)  
28e pen: 1k, 17av  
29e pen: 15r, 2 samenbreien, 1r (17) 
30e pen: 1k, 16av  
31e pen: afkanten en knip de draad ruim af. 
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Start met het met het dichtnaaien van de voorkant van 
de armleuningen. Het mooiste resultaat bij de 
armleuning krijg je door de matrassteek.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Alle naden sluiten. Dit kan bij de meeste naden via de 
kantsteken. Pak steeds twee lusjes van de ene kant en 
twee lusjes van de andere kant. 

Doe op tijd het kartonnen model in je breiwerk en sluit de 
laatste naad zo netjes mogelijk aan de buitenkant.  
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De basis is klaar. 

Als je wilt, kun je er nog een kussen op maken. Brei een 
rechthoekig lapje in tricotsteek. Voor het voorbeeld heb 
ik 40 steken opgezet en 88 pennen tricotsteek gebreid. De 
eerste steek van elke pen is een kantsteek. 

Vouw de uiteinden naar elkaar en naai ze net iets uit het 
midden vast met stiksteekjes. 
Naai de eerste zijkant dicht via de kantsteken. Vul het 
kussen op met een klein plukje fiberfill. Rijg verticaal door 
het midden een draad en naai tot slot de andere zijkant 
dicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brei een langwerpig lapje in de (wat ik noem) 
ruitjessteek (9 steken opzetten). Ziet er misschien 
ingewikkeld uit, maar is het niet! Alleen maar rechte 
steken breien. En het andere kussentje is een 
langwerpig lapje in ribbels gebreid (12 steken 
opzetten). 

De ruitjessteek staat beschreven op de website, 
inclusief foto’s en filmpje. 

https://www.breimeisje.nl/patroon-muts-kleine-ruit/
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Poppenhuis poef

Gebruik voor de poef een stukje wc rol.  

Zet 32 steken op. Brei een deel ruitjessteek (zo hoog als 
het stukje wc rol) en een deel ribbels (voor de 
binnenkant.  

Voor het kussentje zet 14 steken op en brei 24 ribbels (48 
pennen recht).  

De eerste steek van elke pen is een kantsteek.  

Naai de zijnaad dicht.  

Rijg de naald door de kantsteken, trek de draad strak aan 
en kant af. 

Vul het kussentje met fiberfill en rijg de andere kant dicht.   
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Wieg 

Maak een doosje van 9x7x3 cm. 

Zet 20 steken op. Zorg dat er een draaduiteinde 
overhoudt van minimaal 50 cm. Deze draad kun je later 
gebruiken om de wieg in elkaar te naaien.  

Brei de wieg in tricotsteek, oneven pennen recht, even 
pennen averecht. 

 

1e pen: 20r  
2e t/m 18e pen: 1k, 19 tricotsteek 

19e pen: 1k, 19r, 16 steken erbij opzetten (36) 
20e pen: 36av, 16 steken erbij opzetten (52) 

21e pen: 52r 
22e t/m 51e pen: 1k, 51 tricotsteek 

52e pen: 16 afkanten, 36 averecht 
53e pen: 16 afkanten, 20 recht 

54e pen: 20av 
55e t/m 108e pen: 1k, 19 tricotsteek 
109e pen: afkanten en knip de draad ruim af, op minimaal 
50 cm. 

 

Gebruik deze draad voor het dichtnaaien van de wieg.  
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Aan de binnenkant kun je starten met dichtnaaien via de 
kantsteken. Rijg je draad steeds door 2 lusjes aan de ene 
kant en 2 lusjes aan de andere kant.  

Voor het dichtnaaien van het volgende deel pak je een 
hele nieuwe draad.  

 

Het begin van de draad niet afhechten, maar gebruiken 
voor de volgende naad.  
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Vlaggetjes 

Zet 9 steken op 

1e pen: 9r 
2e pen: 1k, 8r 
3e pen: 1k, 1 afhalen, 1r, en afgehaalde steek overhalen, 
3r, 2 samenbreien, 1r (7) 

4e t/m 6e pen: 1k, 6r 

7e pen: 1k, 1 afhalen, 1r, en afgehaalde steek overhalen, 
1r, 2 samenbreien, 1r (5) 

8e t/m 10e pen: 1k, 4r 

11e pen: 1k, 1 afhalen, 1r, en afgehaalde steek overhalen, 
de overgehaalde steek terug naar de linkerpen, dan een 
steek van de linkerpen over die overgehaalde steek halen 
(foto)  

 

 

 

en de steek weer overnemen op de rechterpen*, 1r (3) 

* Zo maak je van 3 steken eenvoudig 1 steek.  
Tezamen met de eerste kantsteek en de laatste steek hou je dan 3 
steken op je pen over. 

12e t/m 14e pen: 1k, 2r 

Draad afknippen, door de 3 overgebleven steken halen, 
aantrekken en afhechten.  

Haak een ketting van lossen en haak de vlaggetjes vast 
met halve vasten. 
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Veel breiplezier! ♥ 
 

© Sylvie Zuidam, all rights reserved 

Het patroon en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd,  

reproduceren of distribueren is dus niet toegestaan. 

Ga naar www.breimeisje.nl voor meer tips en patronen. 

🍀🍀🍀 

https://www.breimeisje.nl/

