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Benodigd materiaal:

ca. 4 bollen wol om te vilten

Benodigd gereedschap:
Sokkenbreinaalden dikte 8
Jas breinaalden dikte 8
Naald om af te hechten cq. aan 
elkaar naaien

Gebreide pantoffels - vilten
Iedereen die ooit begonnen is met breien / vilten, kan 
het niet meer laten. Want als je met deze techniek, 
prachtige pantoffels voor jezelf, voor vrienden of 
familie kan maken, is het nog veel leuker.
Daarom zijn er nu nog meer gebreide en gevilten 
pantoffels tegen koude voeten en verveling in 
de schoenenkast - voor veeleisende mannen, 
vrouwelijke vrouwen, kleine meisjes, coole 
jongens en schattige baby‛s.

En zo worden ze gemaakt:

1. De steken opzetten:
Hiervoor kijk je naar de tabel op pagina 4.

2. Het begin:
De schoen wordt op de hiel begonnen. Bij de steekopzet wordt de draad rijkelijk bemeten, met de 
rest van de draad kan dan meteen de hielnaad gesloten worden (dat bespaard je het afhechten).

3. Het breien:
De opgestoken steken in de open rijen (volgens de 
grootte specifi catie op pagina 4) breien. Daarna alle 
steken op het naaldenspel verdelen. In de eerste ron-
de 2 steken voor het einde van de ronde opnemen. De 
opgenomen steken verdelen.
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4. De punt:
De gesloten ronde ook weer volgens de grootte specifi catie (tabel op pagina 4) afwerken.
Voor de randen, de beide eerste steken van elke naald rechts aaneenbreien, zo vaak herhalen, 
totdat er op elke naald nog slechts 2 steken bevinden. De draad afknippen, door de resterende 8 
steken trekken en aan de binnenkant afhechten.

5. Hielnaad sluiten:
De naad mooi plat, dat wil zeggen alleen de schakels 
van de steken van de opzetrij met spansteek verbin-
den.

6. De afwerking:
Alle draden plat afhechten.

7. Wassen:
De pantoffel aan de rechterkant bij 40 °C met een 
normaal waspoeder in de wasmachine wassen. Geen be-
sparingsprogramma of programma voor fi jne was ge-
bruiken. Slechts een paar pantoffels per wasbeurt in 
de machine leggen. Als de pantoffels niet in het water 
„zwemmen“ kunnen ze niet volledig vilten!
Onmiddellijk na het wassen, de hiel van de pantoffels 
op de vuist mooi rond vormen. Als de pantoffels na het 
wassen nog steeds te groot zijn, eventueel opnieuw op 
30 °C wassen.

Voor de verdere wasbeurten (bij vervuiling, enz.) het wolprogramma gebruiken.

Schuh nach dem Waschen

Schuh vor dem Waschen

Benodigd materiaal:

ca. 4 bollen wol om te vilten

Benodigd gereedschap:
Sokkenbreinaalden dikte 8
Jas breinaalden dikte 8
Naald om af te hechten cq. aan 
elkaar naaien

Gebreide pantoffels - vilten
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Tips:
• Bij het breien van gekleurde stroken kan de draad 
mee omhoog worden getrokken. Verander de kleur al-
tijd in het midden aan de onderkant van de pantoffel, 
zodat deze later niet opvalt.

• Als de schoen te strak zit bij het aantrekken, kun 
je ook een kleine insnede maken. Vervilte wol kan ook 
worden ingeknipt / ingesneden worden! Zo kan men ook 
leuke decoraties maken voor de pantoffel. Gewoon uit 
de resterende wol een rechthoek breien, vervilten en 
het gewenste motief uitknippen en op de pantoffel 
naaien.

• Opdat je niet meteen met de pantoffels uitglijdt, kun 
je na het wassen, onze zolen noppen latex op de droge 
pantoffels aanbrengen. Goed laten drogen en je hebt 
een nieuwe slipvaste pantoffel.

Meer nuttige tips en veel mooie pantoffels c.q. andere bruikbare dingen om na te breien, kun je 
in onze boeken vinden.

Hopelijk hebben we je nu echt besmet met het breivirus. Veel plezier bij het breien en uitprobe-
ren van nieuwe ideeën.

Algemene informatie:
Sprookjeswol is geschikt voor vilten met de naald of om nat te vilten.

Viltwol wordt gebruikt om mee te breien of te haken en vervolgens in de wasmachine gevilt. Ze 
kan daarna gemakkelijk met een schaar worden afgeknipt.

Benodigd materiaal:

ca. 4 bollen wol om te vilten

Benodigd gereedschap:
Sokkenbreinaalden dikte 8
Jas breinaalden dikte 8
Naald om af te hechten cq. aan 
elkaar naaien

Gebreide pantoffels - vilten



N° 100.512

©
 A

du
is

comKnutselidee

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

Maat 25 26 27 28 29 30 31 32
Stekenopzet 22 22 24 24 26 26 28 28

Open gebreide rijen 
vanaf opzet

22 23 23 24 24 24 25 25

Gesloten rondes 19 19 19 19 20 21 21 22
Totale lengte in cm 

(gewassen)
17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21

 

Maat 33 34 35 36 37 38 39
Stekenopzet 28 30 30 30 32 32 32

Open gebreide rijen 
vanaf opzet

26 27 28 30 31 32 33

Gesloten rondes 22 23 24 24 25 26 28
Totale lengte in cm 

(gewassen)
21,5 22 22,5   23,5 24,5 25,5 26,5

 

Maat 40 41 42 43 44 45 46 47
Stekenopzet 34 34 36 36 38 38 38 38

Open gebreide rijen 
vanaf opzet

34 35 35 36 38 38 39 41

Gesloten rondes 29 30 31 32 32 33 34 34
Totale lengte in cm 

(gewassen)
27 28 29 30 30,5 31,5 32 32,5

Gebreide pantoffels - vilten




