
DIY: KUSSENTJE BREIEN 
 
Knutselen is een leuke manier van ontspanning! In dit artikel wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u een 
leuk kussentje kunt breien met behulp van de gerstekorrelsteek. U wisselt in elke naald telkens de 
rechte en averechte steken om en om af.  
 
Wat heeft u daarvoor nodig?  
 

- 2x breinaald nr. 4 
- 2x bolletje wol geschikt voor naalden nr. 4 
- Kussentje van 40cm x 40 cm 
- 3 knopen 
- Schaar 
- Naald 
- Centimeter 

 

  Benodigdheden 



KUSSENTJE BREIEN: STAPPENPLAN 
 
Stap 1: U begint met het opzetten van 60 steken. 
    
Stap 2: Vervolgens breidt u één rechte steek en één averechte steek. Om en om doet u dit de gehele 
naald door. U heeft dan 30 rechte steken en 30 averechte steken.  
De volgende naald begint u met de averechte steek en daarna de rechte steek. Ook hier doet u het 
weer om en om. 
Elk opvolgende naald begint u met de andere steek dan waar u de vorige naald mee bent begonnen. 
Op deze manier beidt u een lap van 75 centimeter. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Stap 3:  Wanneer u de 75 centimeter heeft bereikt, begint u een ander patroon te breien. U gaat nu 

twee rechte steken breien en dan twee averechte steken breien. Om en om doet u dit de hele naald 

door. Iedere nieuwe naald begint u met twee rechte steken en twee averechte steken. 

U werkt dus in dezelfde volgorde. U breidt nu een stuk van ongeveer 5 centimeter.    
 
U heeft nu een lap van ongeveer 80 centimeter. 
 
Stap 4: In het volgende stuk gaat u de knoopsgaten verwerken. Dit doet u op de navolgende manier: 
 
U begint een nieuwe naald: 
 

- 10 steken (2 rechte steken en 2 averechte steken om en om) 
- 04 steken afkanten 

Stap 1 Stap 2 

Stap 3 Stap 4,5 en 6 



- 14 steken (2 rechte steken en 2 averechte steken om en om) 
- 04 afkanten 
- 14 steken (2 rechte steken en 2 averechte steken om en om) 
- 04 afkanten 
- 10 steken (2 rechte steken en 2 averechte steken om en om) 

 
U begint nu weer een nieuwe naald: 
 

- 10 steken (2 rechte steken en 2 averechte steken om en om) 
- 04 steken opzetten 
- 14 steken (2 rechte steken en 2 averechte steken om en om) 
- 04 steken opzetten 
- 14 steken (2 rechte steken en 2 averechte steken om en om) 
- 04 steken opzetten 
- 10 steken (2 rechte steken en 2 averechte steken om en om) 

 
 
Stap 5: 
 
Nu breidt u weer een stuk van ongeveer 5 centimeter met om en om  2 rechte steken en 2 averechte 
steken. Iedere naald in dezelfde volgorde. 
 
Stap 6: 
 
Kant alle steken af. 
 
  



   HOE ZET U HET KUSSENTJE IN ELKAAR? 
 
Stap 1: Vouw gedeelte met knoopsgaten ongeveer 27 cm naar boven. Vouw de andere kant 
ongeveer 22 cm over het eerste gevouwen gedeelte heen. Naai de zijkanten dicht  
      
 Stap 2:  Draai het geheel nu binnenste buiten zodat u de afhechting van het naaiwerk niet ziet. 
Naai de knopen op de korte lap ter hoogte van de knoopsgaten.    
      
Stap 3: Als laatste doet u het binnen kussen erin.    
 
Stap 4: Uw kussen is klaar. 
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