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Olifant knuffel Ollie

lang Yarn lang Yarn schachenmayr bollen Kleur

Merino 324 Omega 005 Bravo 8347 2 K1

Merino 223 Omega 023 Bravo 8295 1 K2

Merino 002 Omega 094 Bravo 8200 1 K3

Merino 219 Omega 119 Bravo 8379 1 K4

benodigdheden voor de knuffel: 

- Optioneel Veiligheidsogen 6mm tot 8mm (grote is geheel persoonlijk afhankelijk)

- Naald nr 4
- Stompe naald 
- Schaar

De knuffel bestaat uit:
- Lijf (bestaat uit 3 delen)
- Kop
- 2x Oren (bestaan uit totaal 4 delen)
- 2x slagtanden
- 2x Voorpoten
- 2x achterpoten
- Staart

De kop, oren, slagtanden, 4x poten en de staart kunnen 
ook gebruikt worden voor de babydeken. Hierdoor zal 
het een baby knuffel-, vouwdeken worden.

gebruikte steken / afkortingen:
R = recht
Av = averecht
2r.sbr = 2 recht samenbreien
2av.sbr = 2 averecht samenbreien
2rvr. sbr = 2 recht gedraaid samenbreien. Steek de 
naald in de achterkant van de 2st en brei recht
2avvr.sbr = 2 averecht gedraaid samenbreien. Steek 
de naald in de achterkant van de 2st en brei averecht
T = meerderen door het tussenlusje op te nemen en 
deze gedraaid recht te breien
St = steek

We beginnen met het maken van het Lijf. 

Zet 45st op met kleur 1. 
Alle even naalden worden averecht gebreid, 
tenzij dit anders is aangegeven.

Naald  1 : 12r, t, 21r, t, 12r (47st)
Naald  3 : 13r, t, 21r, t, 13r (49st)
Naald  5 : 14r, t  21r, t, 14r (51st)
Naald  7 : 15r, t, 21r, t  15r (53st)
Naald  9 : 16r, t, 21r, t, 16r (55st)



3

Naald 11: 17r, t, 21r, t, 17r (57st)
Naald 13 t/m 25 in tricotsteek
Naald 27 t/m 47: 2r.sbr, r tot laatste 2st, 2rvr.sbr (35st)
Brei nu verder met deze 35st als volgt:
Naald 49 : 2r.sbr, 6r, 2r.sbr, 15r, 2rvr.sbr, 6r, 2rvr.sbr (31st)
Naald 51: 2r.sbr, 4r, 2r.sbr, 15r, 2rvr.sbr, 4r, 2rvr.sbr (27st)
Naald 53: 2r.sbr, 2r, 2r.sbr, 15r, 2rvr.sbr, 2r, 2rvr.sbr (23st)
Naald 55: 2r.sbr, 2r.sbr, 15r 2rvr.sbr, 2rvr.sbr (19st)
Naald 56: 19av
Kant de 19st op de naald af.

Brei dit deel nog 1x

onderkant van het lijf
Zet 25 st op met kleur 1.
Hier worden alle oneven toeren averecht gebreid, beginnend met naald 1.
Naald  2 t/m 14: 1r, t, r tot laatste steek, t, 1r (39st)
Naald 16 t/m 28: 2r.sbr, tot laatste 2st, 2rvr.sbr (25st)
Kant na naald 29 af. 

Kop
Zet 12st op met kleur 1

Alle even naalden worden averecht gebreid, tenzij dit anders is aangegeven.

Naald  1 : brei uit elke steek 2 steken en pak na de 1e, 3e, 5e, 7e, 9e  en 11e steek het tussenlusje op en brei 
deze gedraaid recht (30st)
Naald  3 : 5r, t, 4r, t, 4r  t, 4r, t, 4r, t  4r, t, 5r (36st)
Naald  5 : 6r, t, 5r  t, 5r, t, 5r, t, 5r, t, 5r, t, 5r (42st)
Naald  7 : 6r, t  6r, t, 6r, t, 6r, t, 6r, t, 6r, t  6r (48st)
Naald  9 : 7r  t, 7r, t  7r, t, 7r, t, 7r  t  7r, t, 6r (54st)
Naald 11: 7r, t, 8r, t, 8r  t, 8r, t, 8r, t, 8r, t, 7r (60st)
Naald 13: 8r, t, 9r, t, 9r, t  9r, t, 9r, t  9r, t  7r (66st)
Naald 15: 8r, t, 10r, t, 10r, t  10r, t, 10r, t, 10r, t, 8r, (72st)
Naald 17 t/m 29 tricotsteek
Naald 31: *7r, 2r.sbr*, herhaal tussen** in totaal 8x (64st)
Naald 32: brei 50av en keer het werk
Naald 33: 1r afhalen, 35r, keer het werk
Naald 34: 1av, afhalen, brei averecht tot eind van naald. Brei st na afgehaalde st van de vorige naald 
gedraaid av.
Naald 35: *6r, 2r.sbr* herhaal tussen ** in totaal 8x (56st). Brei st na afgehaalde st van de vorige naald 
gedraaid r.
Naald 36: brei 44av en keer het werk
Naald 37: 1r afhalen, brei 31r en keer het werk
Naald 38: 1av afhalen, brei averecht tot eind van naald. Brei st na afgehaalde st van de vorige naald 
gedraaid av.
Naald 39: *5r, 2r.sbr*, herhaal tussen ** in totaal 8x (48st). Brei st na afgehaalde st van de vorige naald 
gedraaid r.
Naald 40: brei 38av en keer het werk
Naald 41: 1r afhalen brei 27r, keer het werk
Naald 42: 1av afhalen, brei averecht tot einde van naald. Brei st na afgehaalde st van de vorige naald 
gedraaid av.
Naald 43: *4r, 2r.sbr*, herhaal tussen ** in totaal 8x (40st). Brei st na afgehaalde st van de vorige naald 
gedraaid r.
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Naald 44: brei 32av en keer het werk
Naald 45: 1r afhalen, brei 23r en keer het werk
Naald 46: 1av afhalen, brei averecht tot einde van naald. Brei st na afgehaalde st van de vorige naald 
gedraaid av.
Naald 47: *3r, 2r.sbr*, herhaal tussen ** in totaal 8x (32st). Brei st na afgehaalde st van de vorige naald 
gedraaid r.
Naald 48: brei averecht tot eind van naald
Naald 49: brei recht tot eind van naald
Naald 50: brei recht tot eind van naald
Naald 51: 2r.sbr, 28r, 2rvr.sbr (30)st
Naald 52: brei averecht tot eind van naald
Naald 53: 2r.sbr, 26r, 2rvr.sbr (28st)
Naald 54: brei averecht tot eind van naald
Naald 55: 2r.sbr, 24r, 2rvr.sbr (26st)
Naald 56: brei averecht tot eind van naald
Naald 57: 2r.sbr, 22r, 2rvr.sbr (24st)
Naald 58: brei averecht tot eind van naald
Naald 59: 2r.sbr, 20r, 2rvr.sbr (22st)
Naald 60: brei averecht tot eind van naald
Naald 61: t/m 63 brei recht tot eind van naald
Naald 64: brei averecht tot eind van de naald 
Naald 65: t/m 67 brei recht tot eind van naald
Naald 68: brei averecht tot eind van de naald 
Naald 69: t/m 71 brei recht tot eind van naald
Naald 72: brei averecht tot eind van de naald 
Naald 73: t/m 75 brei recht tot eind van naald
Naald 76: brei averecht tot eind van de naald 
Naald 77: t/m 79 brei recht tot eind van naald
Naald 80: brei averecht tot eind van de naald 
Naald 81: t/m 83 brei recht tot eind van naald
Naald 84: brei averecht tot eind van de naald 
Naald 85: t/m 87 brei recht tot eind van naald
Naald 88: brei averecht tot eind van de naald
Naald 89: t/m 91 brei recht tot eind van naald
Naald 92: brei averecht tot eind van de naald 
Naald 93: 2r, 4x 2r.sbr, 2r, 4x 2r.sbr, 2r (14st)
Naald 94: brei averecht tot eind van het werk
Kant het werk af.

oren  (bestaan uit 4 onderdelen, 2 grijze (kleur 1) en 2 roze (kleur 4))

Alle even naalden worden worden averecht gebreid, tenzij dit anders is aangegeven

Deel 1 van de oren (bestaan uit 2 delen, 1x kleur 1 en 1x kleur 4)
Zet 16st op met kleur 1
Brei naald 1 en 2 in tricotsteek
Naald  3: 1r, t, 8r, t, 6r, t, 1r (19st)
Naald  5: 10r, t, 9r, (20st)
Naald  7: brei 2st uit 1st, 9r, t, 10r (22st)
Naald  9: brei 2st uit 1st, 10r, t, 11r (24st)
Naald 11: brei 2st uit 1st, 11r, t, 12r (26st)
Naald 13: 2r.sbr, 10r, t, 14r (26st)
Naald 15: 2r.sbr, 9r, t, 15r (26st)
Naald 17: 2r.sbr, 8r, t, 16r (26st)
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Naald 19: 2r.sbr, 7r, t, 15r, 2rvr.sbr (25st)
Naald 21: 2r.sbr, 6r, t, 15r, 2rvr.sbr (24st)
Naald 23: 2r.sbr, 5r, t, 15r, 2rvr.sbr (23st)
Naald 25: 2r.sbr, 4r, t, 15r, 2rvr.sbr (22st)
Naald 27: 2r.sbr, 3r, t, 15r, 2rvr.sbr (21st)
Naald 28: 2avvr.sbr, av tot laatste 2st, 2av.sbr (19st)
Kant het werk af.

Brei nog nogmaals deel 1 maar dan met kleur 4

Deel 2 van de oren (bestaan uit 2 delen, 1x kleur 1 en 1x kleur 4)

Alle even naalden worden averecht gebreid, 
tenzij dit anders is aangegeven

Zet 16st op met kleur 1
Brei naald 1 en 2 in tricotsteek
Naald  3: 1r, t, 6r, t, 8r, t, 1r (19st)
Naald  5: 9r, t, 10r, (20st)
Naald  7: 10r, t, 9r, brei 2st uit 1st,(22st)
Naald  9: 11r, t, 10r, brei 2st uit 1st, (24st)
Naald 11: 12r, t, 11r, brei 2st uit 1st, (26st)
Naald 13: 14r, t, 10r, 2rvr.sbr (26st)
Naald 15: 15r, t, 9r, 2rvr.sbr (26st)
Naald 17: 16r, t, 8r, 2rvr.sbr (26st)
Naald 19: 2r.sbr, 15r, t, 7r, 2rvr.sbr (25st)
Naald 21: 2r.sbr, 15r, t, 6r, 2rvr.sbr (24st)
Naald 23: 2r.sbr, 15r, t, 5r, 2rvr.sbr (23st)
Naald 25: 2r.sbr, 15r, t, 4r, 2rvr.sbr (22st)
Naald 27: 2r.sbr, 15r, t, 3r, 2rvr.sbr (21st)
Naald 28: 2avvr.sbr, av tot laatste 2st, 2av.sbr (19st)
Kant het werk af.

Brei nog nogmaals deel 2 maar dan met kleur 4

slagtanden
Zet 4st op met kleur 3. 
Naald  1: brei deze naald averecht en meerder uit de 1e en laatste steek 1st (6st)
Naald  2: brei deze naald recht en meerder uit de 1e en laatste steek 1st (8st)
Naald  3: brei deze naald averecht en meerder uit de 1e en laatste steek 1st (10st)
Naald  4: brei deze naald recht en meerder uit de 1e en laatste steek 1st (12st)
Naald  5: brei deze naald averecht
Naald  6 t/m 22 brei deze naalden in tricotsteek en meerder bij elke 4e naald in de laatste steek van die 
naald 1 steek. Dit doe je dus 4x en je hebt nu 16st op de naald.
Naald 23: brei deze naald averecht
Haal nu de draad door de steken van de naald en trek de draad aan en zet deze vast. 

Maak nog een slagtand met kleur 3.

voorpoten
Zet 14st op met kleur 1.
Brei 2 naalden tricotsteek
Naald  3: meerder 14st door telkens uit 1st, 2st te breien (28st)
Naald  4: brei de hele naald averecht. 
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Brei nu tricotsteek tot een totale hoogte van 6cm.
Brei de volgende naalden als volgt: 
Naald: 8r, t, 4r, t, 4r, t, 4r, t, 8r, (32st)
Naald: averecht
Volgende 2 naalden tricotsteek
Naald: 8r, t, 4r, t, 4r, t, 4r, t, 4r, t, 8r, (37st)
Naald averecht
Volgende 2 naalden tricotsteek

Ga nu verder met kleur 2

Volgende naald:
Naald: 4r, 2r.sbr, tot 1st voor het einde en brei deze steek recht. (31st)
Naald: 1av, *2av.sbr, 3av*, herhaal tussen ** tot 3st voor het einde en brei deze steek recht (25st)
Naald: 2r, 2r.sbr, tot 1st voor het einde en brei deze steek recht (19st)
Naald: 1av, 2av.sbr, tot 1st voor het einde en brei deze steek recht (13st)
Naald: 2r.sbr tot 1st voor het einde en brei deze steek recht (7st)
Haal nu de draad door de steken van de naald en trek de draad aan en zet deze vast. 

Maak nu nog een voorpoot op dezelfde manier als hierboven beschreven.

achterpoten
Zet 16st op met kleur 1
Brei 2 naalden tricotsteek
Naald  3: meerder 16st door telkens uit 1st, 2st te breien (32st)
Naald  4: brei de hele naald averecht
Brei nu tricotsteek tot een totale hoogte van 8cm
Brei de volgende naalden als volgt: 
Naald: 10r, t, 4r, t, 4r, t, 4r, t, 10r, (36st)
Naald: averecht
Volgende 2 naalden in tricotsteek
Naald: 10r, t, 4r, t, 4r, t, 4r, t, 4r, t, 10r, (41st)
Naald: averecht
Volgende 2 naalden in tricotsteek

Ga nu verder met kleur 2

Volgende naald: 
Naald: 5r, 2r.sbr, tot 4st voor het einde en brei deze steek recht. (35st)
Naald: 3av, 2av.sbr, tot einde van de naald (28st)
Naald: 2r, 2r.sbr, tot einde van de naald (21st)
Naald: 1av, 2av.sbr, tot einde van de naald (14st)
Naald: 2r.sbr tot einde van de naald (7st)
Haal nu de draad door de steken van de naald en trek de draad aan en zet deze vast. 

staart
Knip van kleur 16 draden van 40 cm. 
Leg een knoop in het midden en vouw de draden doormidden. 
Hierdoor krijg je bundel van 12 draden met een lengte van 20 cm.
Verdeel de 12 draden in 3 strengen van 4 draden. 
Vlecht nu met de 3 strengen totdat je een lengte hebt van ongeveer 5 cm.
Leg nu een knoop in de vlecht.
Knip het restant af en laat 1,5 cm over na de knoop. 
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het in elkaar zetten van de knuffel
We beginnen met het in elkaar zetten van het Lijf. 
We hebben hiervoor 2 onderdelen gemaakt. 
Zet beide delen aan de zijkant aan elkaar met de 
matrassteek (hiermee creëer je een naad, die vrij-
wel niet zichtbaar is). Laat hierbij de onderkant en 
de bovenkant open. 
Wanneer de 2 delen aan elkaar zitten dan vul je het lijf.
Nadat je het lijf hebt gevuld zet je de onderkant van 
het lijf vast aan het onderste gedeelte van het lijf. 
Indien nodig vul je het lijf verder op.

Hierna beginnen we met de kop in elkaar te zetten. 
Begin met een draad te rijgen door de opzet ste-
ken. Trek de draad aan en zet deze vast. Dit wordt 
de achterkant van de kop. 
We gaan nu de slurf dichtmaken. Hierbij beginnen 
we aan het uiteinde van de slurf en naaien die aan 
de verkeerde kant met een overhandse steek dicht. 
Vervolgens gaan we de naad dicht maken van de slurf. Zorg er voor dat de naad aan de onderkant van de 
slurf in het midden komt te zitten. Naai de naad met een matrassteek dicht en vul de slurf.
Doe dit nu, want anders kan je er mogelijk moeilijker bij. Gebruik hier bijv. de achterkant van een hou-
ten lepel voor om goed het uiteinde van de slurf te kunnen vullen.
Ga nu verder met de kop zelf. Naai de randen van de kop met de matrassteek dicht maar laat aan de 
onderkant een opening open. Als je er voor gekozen hebt om veiligheidsogen te gebruiken. Zet deze er 
nu in, voordat je de kop gaat opvullen. Vul nu ook de kop op. 

We gaan nu de Oren maken. Leg het grijze deel 1 en het roze deel 2 op elkaar met de goede kanten op 
elkaar en naai deze aan elkaar met een overhandse steek. De roze kant wordt de voorkant van het oor. 
Draai het werk en zorg ervoor dat de onderste randen op elkaar vallen. Je kan er ook voor kiezen om de 
oren met een matrassteek aan elkaar te zetten. 

Maak zo ook het 2e oor, waarbij je nu het grijze deel 2 en het roze deel 1 op elkaar legt met de goede 
kanten op elkaar. Volg de aanwijzingen van het vorige oor om dit oor in elkaar te zetten. 

De Slagtanden maak, je als volgt: naai de randen van de slagtanden met een matrassteek aan elkaar en 
vul ze. Je kan dit doen m.b.v. een stomp voorwerp, zodat de vulling goed aan de onderkant komt. 

Bij de Voorpoten vouw je de kanten doormidden en naai ze met een matrassteek aan elkaar en vul ze. 
Speld de voorpoten aan de zijkanten van het lijf van de olifant bij de 8e toer vanaf de hals. De naad van 
de zijkant van het lijf is het midden van de poot. Zorg ervoor dat de poten naar voren wijzen. Zet nu de 
volgende voorpoot aan de andere kant op het lijf.

De Achterpoten zijn nu aan de beurt. Vouw hierbij, net zoals bij de voorpoten, de kanten doormidden 
en naai ze met een matrassteek dicht en vul ze. Zet de achterpoten aan de voorkant van het lijf vast. 
Laat de poten uit elkaar wijzen, waardoor de knuffel beter kaan zitten. Speld ze vast en naai ze aan het 
lijf van de olifant. 

Spelt nu de kop op het lijf. Begin hiermee aan de voorkant van de kop. Voeg zo nodig meer vulling toe om 
de hals steviger te maken om de kop te kunnen dragen. Naai nu de kop op het lijf. 
We hebben nog de oren klaar liggen. Deze gaan we nu op de kop zetten. Naai ze aan de zijkant van de 
kop. De slagtanden worden nu naast de slurf genaaid. De staart is aan de beurt en zet deze aan de on-
derkant en achterkant in het midden vast. 
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Als laatste gaan we nu ogen erop zetten. Je kan er voor kiezen om ze kopen maar je kan ze ook zelf ma-
ken door van een zwarte draad een knop te maken die je niet aantrekt. De lus die je nu hebt daar wikkel 
je 12x de draad doorheen en trek dan de knoop aan. Maak nog zo’n oog en zet ze vast op de 15e toer 
vanaf de bovenkant van de slurf.

Je knuffel is nu af. 


