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Warme pantoffels van viltwol voor thuis,  
kinderdagverblijf of op school. Een beetje

brei-ervaring is een pre!

1. Met een grootte van 38/39 (34/35 of 26/27) worden 32 (30 c.q. 26) steken in de kleur antraciet opgezet. 
Al in de eerste rij, schakel je over op lichtgrijs met 2 steken, kleur rood 1 
steek en 8 (7 steken en 6 steken) weer in lichtgrijs. Nu 10 (10 en 9 steken) 
in antraciet en weer symmetrisch 8 (7 steken en 6 steken) in lichtgrijs, 1 
steek in rood en 2 in lichtgrijs. Vergeet niet om aan het begin de antraciet-
kleurige draad mee te nemen!

2. Het patroon tot 17,5 cm (16,5 c.q.13,5 cm) verder breien. Na elke 6e 
rij de „wirwar aan draden” ontwarren.

3. 2 steken opnemen en alle steken op een naaldenspel grootte 8 verdelen.

4. Nu de rode draad bij elke rij naar binnen plaatsen, zodat ze in het midden bij elkaar komen en een 
boog ontstaat. De rode draad kan nu worden afgeknipt.

5. Op de wreef, dus aan het eind van de rode boog, met een eenvoudige vlecht van 4 steken beginnen. 

6. Na 34cm (30,5 cm c.q. 23,5 cm) totale lengte met de punt van de schoen beginnen, daarbij in elke rij 
symmetrisch verdeelt 4 steken samen breien.
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7. De laatste 8 steken samen trekken en alle draden afhechten. Vooral aan de bovenste rand, moet je een 
beetje strakker breien.

8. Het geheel herhalen en beide pantoffels (zonder andere kleding) bij 40 °C in de wasmachine wassen bij 
een eenvoudig wasprogramma.

De gebreide pantoffels zijn groter dan het uiteindelijke 
eindproduct - zie foto‘s!

Na het wassen aantrekken, uitrekken en om te drogen op 
de verwarming leggen.

Met zolen nopen latex antislip maken - gewoon strepen op 
het loopvlak aanbrengen! Punten zijn niet geschikt omdat 
ze los laten.

TIPS




