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Patroon  
engel breien  

Ontworpen door: Sylvie Zuidam  

 

  

Dit engeltje is leuk als decoratie of voor in de kerstboom. Een mooi patroontje om tussendoor te 
breien en om restjes garen op te maken. 

Materiaal 

• De voorbeelden zijn gemaakt van restjes katoen, ongeveer 10 gram.  

• Klein plukje vulmateriaal.  

• Twee breipennen dikte 3 of 3½. 

• Dunne naald met stompe punt.  

Gebruikte steken 

• Recht 

• Averecht 

• Kantsteek = steek recht insteken en afhalen op de andere pen zonder de steek te breien. 

• Boordsteek = 2 recht, 2 averecht óf 1 recht, 1 averecht (zie patroon). 

• 2 samen = 2 steken recht samenbreien. 

• 1 gedraaid meerderen = van 1 rechte steek, 2 steken maken. Voordat je de steek laat afglijden, brei 
je de achterkant van de steek nog een keer. 

• Getallen tussen haakjes = aantal steken aan het einde van een pen.  



Patroon alleen voor eigen gebruik 

© Sylvie Zuidam 

Doorverkopen, kopiëren en verspreiden niet toegestaan www.breimeisje.nl  

2 

Stap voor stap 

Breipatroon engeltje 
Zet 42 steken op en start met boordsteek breien waarbij 
de eerste steek van elke pen een kantsteek is.  
 
Pen 1 t/m 12: boordsteek van 2 recht, 2 averecht 
Pen 13: 2 recht, 2 averecht, * 2 samen, 2 averecht, 
herhaal nog 8x vanaf *, 2 recht (33)   
 
Pen 14: 2 averecht, * 2 samen, 1 averecht, herhaal nog  
8x vanaf *, 2 samen, 2 averecht (23)   
Pen 15: 1 averecht, 1 recht, 10 x 2 samen, 1 recht (13) 
Pen 16: 1 recht, 11x gedraaid meerderen, 1 recht (24)  
Pen 17 t/m 26: recht 
Pen 27: 4 recht, 1 afkanten, * 3 recht ,1 afkanten, herhaal 
nog 5 x vanaf *, 2 recht (17)  
Pen 28: * 3 recht, 1 afkanten, herhaal nog 4 x vanaf *,  
2 recht (12)   
Pen 29: 3 recht, 1 afkanten, * 2 recht, 1 afkanten, herhaal 
nog 3 x vanaf *, 1 recht (7)  
Pen 30: kant alle overgebleven steken af.  

 

Vleugels 
Zet 14 steken op, de eerste steek van elke pen is weer 
een kantsteek.  
Pen 1 en 2: boordsteek van 1 recht, 1 averecht 
Pen 3: 1 recht, 2 samen, 11 boordsteek (13) 
4e pen: 1 recht, 1 averecht en de laatste 3 steken: 2 
averecht samenbreien, 1 averecht (12)d 
Herhaal de 3e en 4e pen tot er 6 steken over zijn. 
 
Pen 11: Kant alle overgebleven steken af. 

Afwerking vleugels: Rijg een draad rijgen door de zijkant 
waar je niet hebt geminderd en trek deze draad aan.   
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Afwerking engel 
Naai het engeltje aan de achterkant dicht.  
 
Rijg een draad onder het hoofd, maar trek nog niet aan.  

Naai de vleugels er aan de achterkant op en stop het 
hoofdje voor de helft met vulling.  

Stop de uiteinden van alle draden in het hoofd  
(zo hoef je de draden niet allemaal af te hechten). 

Stop de rest van de vulling in hoofd, trek de draad onder 
het hoofd aan en knoop het dicht.  

Steek de uiteinden van deze draad één voor één aan de 
bovenkant door het hoofd. Hiermee kun je het engeltje 
ophangen.  

 

 

 
 
  

 
 
 
  

 

 

 

 
 

Veel breiplezier! 
 

© Sylvie Zuidam, all rights reserved  

Het patroon en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd,  

reproduceren of distribueren is dus niet toegestaan. 

Ga naar www.breimeisje.nl  

voor meer tips en patronen. 
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