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Patroon Octopus – Breien met 2 priemen © 
Een octopus maakt je in 2 delen: een bodem met exact 8 tentakels en een lijfje.   
Beide delen zijn het gemakkelijkste aan elkaar te hechten wanneer je eerst je 
bodem maakt en daarna het lijfje. 

Afkortingen 

Breien st steek 
Re brei een rechtse steek 
av Brei een averechtse steek 
meerd. 1 steek meerderen 

= neem de dwarse draad achter de 
laatste steek en brei deze rechts 

kant-st kantsteek 
samenbr. brei de volgende 2 steken samen 

Haken v vaste 
l losse 
meerd. Haak 2v in de volgende v 
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Lijfje 

1. Zet 1 kant-st, 5st Re, 1 kant-st op 1 priem (7st) 
2. 7st Re breien (7st) 
3. 7st av breien  (7st) 
4. kant-st, elke st meerderen, kant-st (12st) 
5. 12st av breien (12st) 
6. 12st Re breien (12st) 
7. 12st av breien (12st) 
8. kant-st, *2st Re breien, meerd.* (*herhaal 4x) kant-st (17st) 
9. 17st av breien (17st) 
10. 17st Re breien (17st) 
11. 17st av breien (17st) 
12. kant-st, *3st Re breien, meerd.* (*herhaal 4x) kant-st (22st) 
13. 22st av breien (22st) 
14. kant-st, *4st Re breien, meerd.* (*herhaal 4x) kant-st (27st) 
15. 27st av breien (22st) 
16. kant-st, *5st Re breien, meerd.* (*herhaal 4x) kant-st (32st) 
17. 32st av breien (32st) 
18. kant-st, *6st Re breien, meerd.* (*herhaal 4x) kant-st (37st) 
19. 37st av breien (37st) 
20. kant-st, *7st Re breien, meerd.* (*herhaal 4x) kant-st (42st) 
21. 42st av breien (42st) 
22. kant-st, *8st Re breien, meerd.* (*herhaal 4x) kant-st (47st) 
23. 47st av breien 
24. 47st Re breien 
25. 47st av breien 
26. 47st Re breien 
27. 47st av breien 
28. 47st Re breien 
29. 47st av breien 
30. kant-st, *7st Re breien, 8&9 samenbr.*(*herhaal 4x) kant-st (42st) 
31. 42st av breien 
32. kant-st, *6st Re breien, 7&8 samenbr.*(*herhaal 4x) kant-st (37st) 
33. 37st av breien 
34. kant-st, *5st Re breien, 6&7 samenbr.*(*herhaal 4x) kant-st (32st) 
35. 32st av breien 
36. kant-st, *4st Re breien, 5&6 samenbr.*(*herhaal 4x) kant-st (27st) 
37. 27st av breien 
38. kant-st, *3st Re breien, 4&5 samenbr.*(*herhaal 4x) kant-st (22st) 
39. 20st av breien 
 
Afhechten ! 
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Bodem met 8 tentakels 

1. 8v op een magische ring (8v)  
 

Op ronde 2 haken we 4 tentakels  Principe = tentakel – v – tentakel –v – …) 
  
2. 1v en hierop een ketting van losse (= tentakel) 

2v in de bovenste lus van elke losse  
 (eindig met een halve vaste in de beginvaste)  
1v in de volgende v 
 
Herhaal tot je 4 tentakels hebt  
 
 

Op ronde 3 haken we 4 tentakels tussen de tentakels van de vorige ronde. 
Je overbrugt een tentakel door vooraan op de tentakel 1v te haken en achteraan de tentakel de v.  
Je leidt de draad aan de achterkant door (deze draden komen aan de binnenkant van de Octopus) 
Daarna ga je verder in de 1ste v na de tentakel. 
(Principe = tentakel overbruggen – 1v – tentakel – 1v – tentakel overbruggen – 1v - … ) 
 
3. 1v op de begin v van de tentakel 

 Leid je draad achter de tentakel door 
1v op de laatste v van de tentakel 
1v en hierop een ketting van losse (= nieuwe tentakel) 
 (eindig met een halve vaste in de beginvaste) 
 
Herhaal tot je 4 tentakels hebt 
 

4. 1v 
2v op de volgende v 
1v op de begin v van de tentakel 
1v op de eind v van de tentakel 
 
Herhaal 3 keer  
Eind aantal = 20v, dit is identiek aan het eindtotaal van het lijfje. 
 

Hecht je draad goed vast, ook de losse draad van de magische ring  

  

Vermijd te lange tentakels !  
De ketting mag uitgerokken  
max. 21 cm zijn. 

 

Haak de losse draad van de 
magische ring mee vast vanaf 
ronde 2. 
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Vul je octopus 

 
x Steek een nylonkous (DEN 20) in het lijfje van je octopus 
x Vul de kous heel stevig met geschikte vulling. 

Na aanhechting van de bodem zal de vulling zich verdelen en wordt de octopus 
zacht. 
Zorg dat de vulling onderaan uitsteekt (klein bergje)  
 

 
x Sluit de nylonkous stevig:  

o Rijg met een katoendraad de kous af 
o Knoop aan de voor- en achterkant met dubbele Russische knop 
o Laat minstens 2 cm kous over na de knoop 
o Plooi de 2 cm rand over de knoop heen 

Met deze methode kan de vulling niet uit de kous ontsnappen tijdens het wassen. 

 

 

Sluit je octopus 

1. Werk eerst alle losse draden weg. 
2. Leg je bodem en het gevulde lijfje tegen elkaar. 

Haak de lussen van beide delen samen met een vaste. 
 
 
 

3. Maak een kraagje. 
vb. kraagje: 3v in 1ste v, halve v in de 2de v 
Herhaal tot je ronde afgewerkt is 
 
 
 

4. Draadje afhechten en klaar !  

Foto: Russische knoop 
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Patroon Octopus – Breien met 4 priemen © 
Een octopus maakt je in 2 delen: een bodem met exact 8 tentakels en een lijfje.   
Beide delen zijn het gemakkelijkste aan elkaar te hechten wanneer je eerst je 
bodem maakt en daarna het lijfje. 

Afkortingen 

Breien st steek 
Re brei een rechtse steek 
meerd. 1 steek meerderen 

= neem de dwarse draad achter de 
laatste steek en brei deze rechts 

samenbr. brei de volgende 2 steken samen 
Haken v vaste 

l losse 
meerd. Haak 2 v in de volgende v 

 
  



 

Eigendom en copyright van vzw CoCopus – www.cocopus.be 

Lijfje 

Zet 5st op de 1ste priem, 2st op de 2de priem, 1st op de 3de priem 
1. 5st Re breien (5st) 
2. 5st Re breien (5st) 
3. elke st meerderen  

of 1st Re, meerd. (herhaal 4x)  (10st) 
4. 10st Re breien (10st) 
5. 10st Re breien (10st) 
6. 2st Re, meerd. (herhaal 4x)  (15st) 
7. 15st Re breien (15st) 
8. 15st Re breien (15st) 
9. 3st Re breien, meerd. (herhaal 4x)  (20st) 
10. 20st Re breien (20st) 
11. 20st Re breien (20st) 
12. 4st Re breien, meerd. (herhaal 4x) (25st) 
13. 25st Re breien (25st) 
14. 5st Re breien, meerd. (herhaal 4x) (30st) 
15. 30st Re breien (30st) 
16. 6st Re breien, meerd. (herhaal 4x) (35st) 
17. 35st Re breien (35st) 
18. 7st Re breien, meerd. (herhaal 4x) (40st) 
19. 40st Re breien (40st) 
20. 8st Re breien, meerd. (herhaal 4x) (45st) 
21. 45st Re breien (45st) 
22. 45st Re breien (45st) 
23. 45st Re breien (45st) 
24. 45st Re breien (45st) 
25. 45st Re breien (45st) 
26. 45st Re breien (45st) 
27. 45st Re breien (45st) 
28. 45st Re breien (45st) 
29. 7st Re breien, 8&9 samenbr. (herhaal 4x) (40st) 
30. 40st Re breien (40st) 
31. 6st Re breien, 7&8 samenbr. (herhaal 4x) (35st) 
32. 35st Re breien (35st) 
33. 5st Re breien, 6&7 samenbr. (herhaal 4x) (30st) 
34. 30st Re breien (30st) 
35. 4st Re breien, 5&6 samenbr. (herhaal 4x) (25st) 
36. 25st Re breien (25st) 
37. 3st Re breien, 4&5 samenbr. (herhaal 4x) (20st) 
38. 20st Re breien (20st) 
 
Afhechten ! 
  

Toer 9: 
Stop eerst je begin draad in 
voordat je verder breit. 
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Bodem met 8 tentakels 

1. 8v op een magische ring (8v)  
 

Op ronde 2 haken we 4 tentakel  Principe = tentakel – v – tentakel –v – …) 
  
2. 1v en hierop een ketting van losse (= tentakel) 

2v in de bovenste lus van elke losse  
 (eindig met een halve vaste in de beginvaste)  
1v in de volgende v 
 
Herhaal tot je 4 tentakels hebt  
 
 

Op ronde 3 haken we 4 tentakels tussen de tentakels van de vorige ronde. 
Je overbrugt een tentakel door vooraan op de tentakel 1v te haken en achteraan de tentakel de v.  
Je leidt de draad aan de achterkant door (deze draden komen aan de binnenkant van de Octopus) 
Daarna ga je verder in de 1ste v na de tentakel. 
(Principe = tentakel overbruggen – 1v – tentakel – 1v – tentakel overbruggen – 1v - … ) 
 
3. 1v op de begin v van de tentakel 

 Leid je draad achter de tentakel door 
1v op de laatste v van de tentakel 
1v en hierop een ketting van losse (= nieuwe tentakel) 
 (eindig met een halve vaste in de beginvaste) 
 
Herhaal tot je 4 tentakels hebt 
 

4. 1v 
2v op de volgende v 
1v op de begin v van de tentakel 
1v op de eind v van de tentakel 
 
Herhaal 3 keer  
Eind aantal = 20v, dit is identiek aan het eindtotaal van het lijfje. 
 

Hecht je draad goed vast, ook de losse draad van de magische ring  

  

Vermijd te lange tentakels !  
De ketting mag uitgerokken  
max. 21 cm zijn. 

 

Haak de losse draad van de 
magische ring mee vast vanaf 
ronde 2. 
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Vul je octopus 

 
x Steek een nylonkous (DEN 20) in het lijfje van je octopus 
x Vul de kous heel stevig met geschikte vulling. 

Na aanhechting van de bodem zal de vulling zich verdelen en wordt de octopus 
zacht. 
Zorg dat de vulling onderaan uitsteekt (klein bergje)  
 

 
x Sluit de nylonkous stevig:  

o Rijg met een katoendraad de kous af 
o Knoop aan de voor- en achterkant met dubbele Russische knop 
o Laat minstens 2 cm kous over na de knoop 
o Plooi de 2 cm rand over de knoop heen 

Met deze methode kan de vulling niet uit de kous ontsnappen tijdens het wassen. 

 

 

Sluit je octopus 

1. Werk eerst alle losse draden weg. 
2. Leg je bodem en het gevulde lijfje tegen elkaar. 

Haak de lussen van beide delen samen met een vaste. 
 
 
 

3. Maak een kraagje. 
vb. kraagje: 3v in 1ste v, halve v in de 2de v 
Herhaal tot je ronde afgewerkt is 
 
 
 

4. Draadje afhechten en klaar !  

Foto: Russische knoop 


