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Mirabelle komt tot leven 
Gebaseerd op het boek Mirabelles Voedselbos,  
auteur: Ina Curic, illustraties van Kelemen Kinga 
Vertaald naar het Nederlands door Louise van Luijk 
 

Dit heb je nodig: 
 Dunne paarse wol, 25 gram 
 Dunne groene wol, 25 gram 
 Ongebleekte of huidkleurige wol/katoen, 100 gram 
 Oranje ongesponnen wol, 15 gram 
 Breinaalden nummer 3 
 Haaknaald nummer 3 
 Maas naald 
 Sleutelring of gordijnring met een doorsnee  

van 3 cm 

Handig om te hebben: 

 Poppen naald 

Gebreide paarse trui 
Mouwtjes 
Zet 16 steken op 
Toer 1 en 2: 2 recht 2 averecht enz. Dit is het boordje. 
Vanaf hier brei je 1 toer recht en 1 toer averecht. 
Toer 3 : recht 
Toer 4: averecht 
Toer 5 t/m 12: Vermeerder 1 steek aan het begin van de toer. 
Je hebt nu 24 steken op je naald. 
Toer 13: Hecht de eerste 2 steken af. 
Toer 14: Hecht de eerste 2 steken af. 
Toer 15 t/m 24 :  hecht de eerste steek af. 
Toer 25 t/m 26 : hecht de eerste twee steken sf. 
Hecht de laatste 6 steken af. 
Brei het 2e mouwtje op dezelfde manier. 
Voorpand 
Zet 28 steken op 
Toer 1 t/m 4: 2 recht 2 averecht enz. Dit is het boordje. 
Vanaf hier brei je 1 toer recht en 1 toer averecht. 
Brei toer 5 t/m 22 
Toer 23 : Hecht de eerste 2 steken af 
Toer 24 : Hecht de eerste 2 steken af 
Brei toer 25 en 26 
Toer 27 : Hecht de eerste steek af 
Toer 28 : Hecht de eerste steek af 
Brei toer 29 en 30 
Toer 31 : Hecht de eerste steek af 
Toer 32 : Hecht de eerste steek af 
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Toer 33: Brei de eerste 8 steken, hecht de volgende 8 steken af, brei de laatste 8 steken. 
Brei toer 34 t/m 37:  
Toer 38 : Hecht de eerste drie steken af 
Brei toer 39 
Toer 40 : Hecht de eerste drie steken af 
Toer 41 : Hecht af. 
Achterpand 
Zet 28 steken op 
Toer 1 t/m 4: 2 recht 2 averecht enz. Dit is het boordje. 
Vanaf hier brei je 1 toer recht en 1 toer averecht. 
Brei toer 5 t/m 22 
Toer 23 : Hecht de eerste 2 steken af 
Toer 24 : Hecht de eerste 2 steken af 
Brei toer 25 en 26 
Toer 27 : Hecht de eerste steek af 
Toer 28 : Hecht de eerste steek af 
Brei toer 29 en 30 
Toer 31 : Hecht de eerste steek af 
Toer 32 : Hecht de eerste steek af 
Brei toer 33 t/m 37:  
Toer 38 : Hecht de eerste drie steken af 
Toer 39 : Hecht de eerste drie steken af 
Toer 40 : Hecht de eerste drie steken af 
Toer 41 : Hecht de eerste drie steken af 
Toer 42 : Hecht af. 
 

Het lijf 
 
De gebreide benen* 
Breinaalden nummer 3 
Brei een lap van 10 cm bij 37 cm 
Zet 96 steken op 
Toer 1 t/m 22: 2 recht 2 averecht enz.  
Toer 23 t/m 41: brei 1 toer recht en 1 toer averecht. 
Hecht af. 
Rol over de lengte op met de averechtse kant aan de buitenkant. Zie foto.  
 
*In plaats van het breien van de benen kan je ook de onderkant van een oude trui gebruiken. 
 
De gebreide armen 
Naald nr 3 
Zet 32 steken op. 
Toer 1 t/m 12 2 recht 2 averecht enz. 
Toer 13 t/m 24 een toer recht 1 toer averecht enz 
Hecht af. 
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Het gebreide tuinschort 
Het voorpand 
Zet 34 steken op 
Vanaf hier brei je 1 toer recht en 1 toer averecht. 
Brei toer 1 t/m 26 
Toer 27 t/m 46 : Hecht bij elke toer de 
eerste steek af tot je 16 steken over hebt. 
Hecht af. 
De borstzak 
Neem op het schort de middelste 8 
steken op van toer 36. 
Brei toer 1 t/m 4 
Hecht af. 
 
De 2 steekzakken 
Neem 6 steken op van toer 16 (=4,5cm 
vanaf de onderkant van het schort) op het 
schort op 3 cm vanaf de zijkant. 
Vanaf hier brei je 1 toer recht en 1 toer 
averecht. 
Brei toer 1/4 
Voor de rechter zak als je van rechts naar 
links breit /  
Voor de linker zak als je van links naar rechts breit 
Toer 5 : hecht de eerste steek af 
Toer 7 : hecht de eerste steek af 
Toer 9 : hecht de eerste steek af 
Brei toer 10 
Hecht af. 

De andere zak (spiegelbeeld) 
Neem 6 steken op van toer 16 (=4,5cm vanaf de onderkant van het schort) op het schort op 3 cm 
vanaf de zijkant. 
Vanaf hier brei je 1 toer averecht en 1 toer recht. 
Brei toer 1/4 
Toer 5 : hecht de eerste steek af 
Toer 7 : hecht de eerste steek af 
Toer 9 : hecht de eerste steek af 
Brei toer 10 
Hecht af. 
 
Naai de zijkanten van de zakken dicht en hecht de 
draaien af. 
 
De schouderbanden 
Linker band: Haak 40 lossen 
Naai het begin aan de linker voorkant en het eind 
aan de rechter achterkant.  
Rechter band: Haak 40 lossen 
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Naai het begin aan de rechter voorkant en het eind aan de linker achterkant.  
De banden kruisen op de rug. 
 
En verder 
Haak met vasten het hele schort aan de randen om. Haak ook de banden met lossen om. 
Maak van zwarte wol een frans knoopje vlak onder de schouderbanden op het voorpand. 
 
Zwart -witte sneakers 
Materiaal: 
Restje zwarte wol 
Restje dikke witte wol 
Breinaalden nr 31/2  
Maasnaald 
 
Zet 10 steken op 
Toet 1: brei recht 
Toer 2: brei averecht 
Toer 3 brei recht 
Hecht af. 
Sluit de korte zijnaad. 
Schuif de schoen over de voet en steek een aantal maal evenwijdig aan de zool om de schoen vast te 
zetten. 
Borduur met een dikke witte wollen draad de rand van de zool. 
 
Herhaal dit voor de andere schoen. 
 

Gehaakt lijf 
Je werkt vanaf de hals. 
Haak de ring om met een dubbele draad en 24 
vasten. 
Toer 2 en 3: Ga verder met 1 draad en haak 1 
toer halve stokjes 
Toer 4: Begin met 3x 2 halve stokjes in een gat. 
Dan 9 x 1 half stokje per gat. Dan 3x 2 halve 
stokjes per gat, 9 x1 stokje per gat. 
Toer 5: Begin met 1 half stokje  in het eerste gat, 
3x 2 halve stokjes in een gat. Dan 11 x 1 half 
stokje per gat. Dan 3x 2 halve stokjes per gat, 11 
x1 stokje per gat. 
Toer 6: Begin met 1 half stokje  in het eerste gat, 3x 2 halve stokjes in een gat. Dan 13 x 1 half stokje 
per gat. Dan 3x 2 halve stokjes per gat, 13 x1 stokje per gat. 
 
Toer 7 t/m 10 : Halve stokjes 
Toer 11 : Haak 10 halve stokjes, haak 4 vasten. 
Toer 12 : Draai het werk en steek over naar de achterkant om de rug te haken met 12 halve stokjes. 
Haak 4 lossen en steek over naar de voorkant. Haak 12 halve stokjes, Haak 4 have stokjes over de 4 
lossen, haak 12 halve stokjes, haak 4 halve stokjes over de 4 lossen. 
Toer 13 t/m 16: Halve stokjes. 
Toer 17: 16 halve stokjes 
Toer 18: keer het werk om 
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Toer 19: twee lossen sla een gat over en vervolgens 7 halve stokjes. 
Toer 20: twee lossen sla een gat over en vervolgens 6 halve stokjes. 
Toer 21: twee lossen sla een gat over en vervolgens 5 halve stokjes. 
Hecht af. 
 

Het hoofd 
Haak 20 lossen 
Toer 1 : 20 halve stokjes 
Toer 2: 20 halve stokjes 
Toer 3: boven elk half stokje, 2 halve stokjes 
Toer 4 t/m 15: 40 halve stokjes 
Toer 16: haak een halve vaste + een half stokje in 
de eerste twee halve stokjes, haak 3 halve stokjes, 
herhaal dit tot het einde van de toer. Je mindert 
hiermee 8 stokjes. 
Toer 17: haak een halve vaste + een half stokje in 
de eerste twee halve stokjes, haak 2 halve stokjes, 
herhaal dit tot het einde van de toer. Je mindert 
hiermee 8 stokjes. 
Toer 18: haak een halve vaste + een half stokje in 
de eerste twee halve stokjes, haak 1 halve stokjes, herhaal dit tot het einde van de toer. Je mindert 
hiermee 8 stokjes. 
Toer 19: haak een halve vaste + een vaste in de eerste twee halve stokjes, herhaal dit tot het einde 
van de toer.  
Toer 20: haak een halve vaste + een vaste in de eerste twee vasten, herhaal dit tot het einde van de 
toer.  
Hecht af met een lange draad (30 cm) en sluit het gat met een een paar steken. De rest van de draad 
laat je zitten en gebruik je later om het hoofd vast te zetten. 
Vul het hoofd met gewassen ongesponnen schapen wol en druk de wol van binnenuit goed aan. Er 
ontstaat midden in het hoofd een gaatje ter grootte van je vinger.  
 
Hoe je het gezicht vorm geeft. 
Gebruik twee kopspelden om de plek van de ogen te bepalen. De ogen zitten halverwege het gezicht. 
Neem een sterke katoenen draad van 60 cm en een lange naald. 
Het eerste oog 
Steek vanaf de nek door het hoofd naar de plek waar het eerste oog komt. Laat minstens 10 cm van 
de draad bij de nek hangen. Steek de naald 2 halve stokjes naar rechts terug door het hoofd naar 
vlakbij de plaats waar je begonnen bent met de draad.  
Het tweede oog 
Steek twee halve stokjes verder vanaf de nek door het hoofd naar de plek waar het tweede oog 
komt. Steek de naald 2 halve stokjes naar rechts terug door het hoofd naar vlakbij de plaats waar je 
begonnen bent met de draad. Laat hier ook minstens 10 van de draad hangen.  
Door aan de twee draden in de nek te trekken verandert de gezichtsuitdrukking. Als het haar er op zit 
kun je het beste zien hoe je het gezicht wil hebben. 
 
Voor je het haar doet: Haal de lange draad bovenop het hoofd door het hoofd naar de nek. Trek 
eventueel de draad wat strakker aan om een punt hoofd te voorkomen. En fixeer de draad met 2 
steekjes in de nek. Laat de draad zitten. 
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Het haar 
Gebruik lichtoranje ongesponnen wol om het haar 
te maken. 
Bepaal de plek van de scheiding.  
Naai een groot deel van de wol op de scheiding 
vast. 
Neem kleinere stukken wol die je in een halve 
cirkel onder het reeds vast genaaide haar naait. 
Iets boven de plek van de oren. Doe dit nog een 
keer iets onder de plek van de oren. 
Vlecht de onderste stukken aan twee kanten en 
knoop er een oranje draadje omheen. 
Naai het haar op de plek van de oren met 2 
steekjes tegen het hoofd vast. 
 
Zet met de lange draad die vanaf de kruin loopt de nek aan de ring van het lijf vast. 
 
Hoe is jouw Mirabelle geworden? We vinden het leuk als je een foto stuurt naar … 
Of een facebook bericht plaatst op https://www.facebook.com/Mirabelle-van-Mirabelles-
Voedselbos-103882838329281 
 
Ik ben op zoek geweest naar Nederlandse wol, die ook hier gewassen, gekaard en gesponnen is. 
Die heb ik niet gevonden in de detailhandel. Alleen bij handspinners. 
Het probleem daarbij is dat de draad meestal niet dun genoeg is. Een bolletje van 50 gram met een 
looplengte  tussen 160 en 290 meter. 
Bij Dol-op-Wol in Deventer, zie tabel, heb ik wel de goede kleur en draaddikte kunnen vinden.  
Het betreft dan wol die o.a. uit Australië komt, gesponnen is in Italië en gedistribueerd wordt vanuit 
Beieren. 

  
Holst Supersoft – Kleur : 007 Almond 
Looplengte 287   

 

  € 0,99   
 

  6   
 

  € 5,94   
 

  
Lana Grossa Cool Wool – Kleur : 504 
Looplengte 160  www.lanagrossa.de   

   
 

  € 5,50   
 

  1   
 

  € 5,50   
 

  
Lana Grossa Cool Wool - Kleur : 2023 
Looplengte 160  www.lanagrossa.de   

 

  € 5,50   
 

  1   
 

  € 5,50   
 

 
Ik heb ook een elektrische spinmachine gevonden, zie https://www.ashford.co.nz  
de importeur van Ashford producten is Wolboerderij Blij Bezuiden 
Dat elektrisch spinnen lijkt me superleuk om te doen. Dus misschien komt die spinmachine er ook 
nog eens van. Natuurlijk wel van wol van de Deventer Schaapskudde. 
 
 
 
 
 
 


