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Benodigd materiaal:
wol groen, rood, geel, wit
viltresten, vulwatten
wiebelogen

Benodigd gereedschap:
sokkenbreinaalden:
dikte 3,5 mm
haaknaald Ø 3mm
5 tennisballen, lijm

De kleine worm en de kuikens
Klanten upload

Deze gebreide dieren zijn zeer geschikt als 
een mooie decoratie voor je huis. Een klant 

heeft ons dit leuke knutselidee toegestuurd. 
Veel plezier bij het na knutselen!
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De kleine worm en de kuikens
Worm:

1
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Werk met de sokkenbreinaalden: Begin met 3 steken per naald. Meerder bij elke 
rij steeds 1 steek per naald, tot 9 steken zijn bereikt.

Brei zo een lengte van 35 cm (5 tennisballen). Dan brei je steeds twee steken 
samen, tot 8 steken (2 steken per naald) over blijven. Knip de draad af, door de 
steken trekken en de draad afhechten.

Voor de voeten van de worm maak je 8 pompons (Ø 2,5 cm) en naait deze links en 
rechts vast. Het gezicht versier je met de viltresten. De haren vorm je op basis 
van je eigen wensen.
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Kuiken:
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Handleiding lichaam:
Als eerste 32 steken met de groene wol opzetten (8 steken per naald) en 3 
cm in tricotsteek breien. Dan met de gele wol verder breien en bij 8,5 cm de 
eerste en de laatste twee steken samen breien.

Een rij breien, dan weer de eerste en laatste twee steken samen breien, tot twee 
steken per naald overblijven. Vervolgens samentrekken en afhechten. Het hoofd 
vul je op met watten en trekt hem in elkaar. Het groene deel rol je op.

De eierschaal plak je vervolgens op het hoofd.
Met de viltresten plak je de snavel en ogen op. Voor de ogen, kun je ook gebruik 
maken van wiebelogen.
Tot slot bindt je nog een rode steek om de hals en klaar is je kuiken.

Handleiding eierschaal haken:
Vier losse steken tot een ring sluiten.
1e rij: 10 stokjes
2e rij: in elk derde stokje twee stokjes haken.
3e rij: een rij halve stokjes
Laatste rij: 1 dubbel stokje, 1 stokje. 1 half stokje en 3 vaste steken ha-
ken. Dit herhalen, draad afknippen en afhechten.

De kleine worm en de kuikens




