
 
 

Grof Gebreid Kussen met blokken 

 

Benodigdheden: 

4 bollen van 100 gram Wol of wolmengsel voor breinaald 8-10 met een lengte van circa 100 

meter bijvoorbeeld Drops Andes 

1 rondbreinaald maat 10 met lengte 80 of 120 cm 

2 breinaalden maat 10  

wolnaald of stopnaald om het kussensloop te sluiten 

Kussenvulling van 45*45 of 50*50cm  

 

Werkwijze 

 

Dit kussensloop wordt aan een stuk gebreid en heeft geen zijnaden, ook wordt het 

kussensloop aan het eind breiende gesloten. 

 

Zet 96 steken op en brei 6 naalden ribbelsteek (op een rondbreinaald, 1e toer recht en 2e toer 

averrecht en dit 3 keer herhalen) Deel vervolgens het breiwerk op deze manier in: 

 

3 steken recht, 3 steken averecht, 3 steken recht, 3 steken averecht, herhaal dit nog 30 keer. 

Brei dit patroon 3 naalden. 

3 steken averecht, 3 steken recht, 3 steken averecht, 3 steken recht 

Brei dit patroon 3 naalden 

 

Wissel bovenstaand patroon steeds af tot u circa 10 keer dit patroon heeft gemaakt dus 60 

naalden blokkenpatroon. Als je heel erg vast of los breit kun je dit aantal met 6 naalden 

vermeerderen of verminderen zodat de kussenvulling goed past. Denk er wel aan dat het 

kussensloop vaak bij gebruik wat ruimer wordt dus een beetje strak is in het begin niet erg. 

 

Je sluit af met 5 naalden ribbelsteek en gaat in de volgende naald het kussensloop sluiten. 

Voor het sluiten van het kussensloop leg je als het ware het kussensloop dubbel door de beide 

naaldeinden van de rondbreinaald parallel tegen elkaar te leggen. Voor het sluiten brei je dan 

met de losse breinaald de 1e steek van de rondbreinaald losjes averrecht samen met de laatste 

naald van de rondbreinaald. Volgens brei je de 2e steek van de rondbreinaald losjes averecht 

samen met de voorlaatste steek van de rondbreinaald. Hierna haal je de 1e samen gebreide 

steek over de 2e samen gebreide steek. Zo gaat u door totdat er nog maar een samen gebreide 

steek op de naald staat. Haal de draad door de steek en hecht alle loshangende draden af. 

Schuif het kussen in de sloop en sluit het kussen aan de onderkant. 
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