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Patroon gebreid huisje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit patroon is eigendom van essiebirdies en gemaakt voor privégebruik. Het mag niet 
worden verkocht, als eigen uitgegeven worden of voor commerciële doeleinden worden 
gebruikt. Om mijn gratis patronen te blijven delen kun je me steunen d.m.v. “ Buy me a 
coffee” klik hier: https://ko-fi.com/essiebirdies 
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Benodigdheden: 
Je kunt diverse soorten garens gebruiken om dit huisje te breien met bijpassende 
breinaalden. (Ook restjes zijn hier heel geschikt voor) 
Breinaalden (ik gebruikte 3 mm naalden) 
Stopnaald en schaar 
 
Opmerkingen: 
Dit huisje is heen en weer gebreid in rijen met rechte naalden, tricotsteek 
Makkelijk beginnerspatroontje 
Ik gebruikte de Intarsia techniek om de deur en raam te breien en bij het andere huisje het 
hartje 
Ben je niet bekend met deze techniek dan kun je op Internet, You tube en Pinterest veel info 
en filmpjes hierover vinden. Je kunt er ook voor kiezen om de decoratie op het huisje te 
borduren of helemaal geen decoratie aan te brengen. 
Je kunt het aantal steken waar je mee begint aanpassen (meer of minder) zodat je huisje 
groter of kleiner wordt 
 
Gebruikte steken en afkortingen 
r – recht 
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av -  averecht 
s - steek 
 
Patroon: 
Huisje 
Maak 2 delen, de voorkant is met raam en deur, de achterkant is zonder raam en deur. 
 
Achterkant 
Met kleur 1 (roze) zet 20 steken op en brei 27 toeren tricotsteek. 
Wissel naar kleur 2 (bruin) en brei verder in tricotsteek waarbij je steeds aan het begin en 
eind van de rij mindert. 
De eerste rij met de nieuwe kleur: brei 20s av, daarna: 
 

• 2steken samen breien, alle steken recht breien tot de laatste 2 steken, laatste 2 
steken samen breien 

 
• All steken av breien 

 
Herhaal deze rijen tot je 1 s over hebt, knip de draad wat langer af en haal door de laatste 
steek om te sluiten. 
 
Voorkant 
De voorkant is hetzelfde als de achterkant maar er wordt een deur en raam in gebreid met 
de Intarsia techniek. De beschrijving hieronder is het voorbeeld roze huisje met bruin dak. 
Met kleur 1 zet 20 steken op en brei 25 rijen tricotsteek 
 
R1: r20 
R2: (incl. deur) av5 (roze), av5 (groen), av10 (roze) 
R3: r10 (roze), r5 (groen), r5 (roze) 
R4 – R12: herhaal R2 en R3 
R13 – R18:  6 rijen tricotsteek 
R19: (incl. raam) r6 (roze), r4 (geel), r10 (roze) 
R20: av10 (roze), av4 (geel), av6 (roze) 
R21: herhaal R19 
R22: herhaal R20 
R23: r6 (roze), r4 (wit), r10 (roze) 
R24: av10 (roze), av4 (wit), av6 (roze) 
R25: r alle roze 
R26: av alle roze 
R27: wissel naar kleur 2 (bruin) en start de minderingen zoals eerder beschreven voor de 
achterkant van het huisje. 
 
 
In elkaar zetten: 
Je kunt het huisje licht blocken (opspannen, licht bevochtigen en laten drogen) 
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Plaats de 2 delen op elkaar met de verkeerde kant naar je toe (binnenste buiten). Naai de 
delen aan elkaar met matrassteek. Als je bij de top van het dak bent maak je een ophang lus 
in de kleur van het dak en zet vast. Verder dichtnaaien (gebruik de draad endjes hiervoor). 
Laat een stukje open en keer dan het huisje binnenste buiten (naar de goede kant). Naai het 
laatste stukje dicht. Klaar is je huisje! Je kunt met fluffy garen een randje met langere 
steekjes borduren (als sneeuw). 
Put 2 parts on top of each other (wrong sides facing you). Sew the parts together with a  
 
Ik maakte ook een huisje met een ingebreid hartje, leuk voor Valentijnsdag! 
 
Voorkant huisje met hart: 
Met kleur 1 20 steken opzetten en 10 rijen tricotsteek breien 
Gebruik voor het hartje de Intarsia techniek 
 
R11: r9 (natural), r1 (roze), r10 (natural) 
R12: av9 (natural), av3 (roze), av8 (natural) 
R13: r7 (natural), r5 (roze), r8 (natural) 
R14: av7 (natural, av7 (roze), av6 (natural) 
R15: r5 (natural), r9 (roze), r6 (natural) 
R16: av6 (natural), av9 (roze), av5 (natural) 
R17: r5 (natural), r4 (roze), r1 (natural), r4 (roze), r6 (natural) 
R18: av7 (natural), av2 (roze), av3 (natural), av2 (roze), av6 (natural 
R19 – R27: tricotsteek in kleur 1 
Wissel naar kleur 2 voor het dak en volg de instructies beschreven voor de achterkant 
Je kunt kleine steekjes in een andere kleur om het hartje borduren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op www.essiebirdies.wordpress.com vind je nog meer leuke haakpatronen (zowel gratis als 
kooppatronen) 
Ik zie jullie creaties graag op Facebook en Instagram. 
Instagram en Facebook: @essiebirdies   #essiebirdiespattern 
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