
 



 

Gestapelde Sterren 

 

Deze sterren zijn gebreid volgens dezelfde eenvoudige formule; je gaat gewoon langer door voor de 

grotere sterren. 

Er zijn 9 verschillende maten,  hier is elke maat 2 maal gebreid. 

Elke ster is dubbel ; 2x breien en op elkaar naaien 

Gebreid met pen 3 is de kleinste ster  ongeveer 5 en de grootste ongeveer 15 cm van punt tot punt. 

Gestapeld ongeveer 23 cm ( met 18 sterren). 

 

De kleinste ster, 4 steken. 

Gebruik de lange staart methode om steken op te zetten. 

Zet 4 steken op en brei een pen recht 

Pen 1 :    verdubbel, 1 r, 2 samen 

Pen 2-4:  recht breien 

Pen 5 :  averechts , brei een verdubbeling aan het begin om een mooie punt te krijgen en kant af 

door de 1ste st over de 2de te halen tot er nog 1 steek op de nld is. 

 

Neem nu 3 steken op langs de zijkant van je breiwerk en brei verder op 4 steken  

Herhaal pen 1 t/m 5 nog 4 maal zodat je 5 punten hebt. 

Brei een tweede ster en naai deze op elkaar. 

 

Volgende ster, 5 steken. 

Zet 5 steken op en brei een pen recht 

Pen 1 :      verdubbel, 2 r, 2 samen 

Pen 2-4:   recht breien 

Herhaal pen 1 en 2 

Pen 5:  av , brei een verdubbeling aan het begin en kant af tot er 1 steek op de nld is 

Neem nu 4 steken op langs de zijkant en brei nog 4 punten 

Brei een tweede ster en naai deze op elkaar. 

 



 



 

Dit is een voorbeeld met 7 steken op de naald; dit voor de duidelijkheid! 

 

Ster met 6 steken. 

Zet 6 steken op en brei een pen recht. 

Pen 1 :      verdubbel, brei 3 steken recht, 2 samen 

Pen 2-4:   recht breien 

Herhaal pen 1-4 

Volgende pen:  av, brei een verdubbeling aan het begin en kant af tot er 1 st op de nld is. 

Neem 5 steken op langs de zijkant en brei een pen recht 

Brei zo de andere 4  punten. 

 

Ster met 7 steken. 

Zet 7 steken op en brei een pen recht 

Pen1:   verdubbel, 4 r, 2 samen 

Pen 2-4:  recht 

Herhaal pen1-4 en daarna 1 +2 nogmaals breien ( 10 p) 

Volgende pen: av , brei een verdubbeling aan het begin en kant af tot er 1 st op de nld is. 

Neem 6 st op langs de zijkant, 1 pen r 

Brei zo de andere 4 punten. 

 

Bij elke volgende ster zet je 1 steek meer op en brei je 2 pennen extra! 

Dus: 

8 st = 1verd,5 r, 2 samen 

Brei 3 x pen 1-4 

Afkanten, 7 st opnemen, enz. 

 

9 st = 1verd, 6 r, 2 samen, 

Brei 3x pen 1-4 , en nogmaals 1+2 

Afkanten, 8 st opnemen, enz. 

 



10 st = 1 verd, 7 r, 2 samen, 

Brei 4 x pen 1-4, 

Afkanten, 9st opn, enz. 

 

11 st = 1verd, 8 r, 2 samen 

Brei 4 x pen 1-4 en nogmaals 1+2 

Afkanten,10 st opn, enz. 

 

12 st = 1verd, 9 r, 2 samen 

Brei 5 x pen 1-4 

Afkanten, 11 st opn, enz. 

 

Verdubbeling; 1 steek recht + 1 steek averecht uit de eerste st breien = 1meerderen 

Verdubbeling averechtse pen: 1 st av+ 1st recht uit de eerste st breien, dan overhaling( 1ste st over 2de 

st halen) volgende st breien, overhalen, enz tot 1 st over is 

 

Als je een ster erbovenop wil zetten, brei de kleinste maat 2x en naai deze aan elkaar. 

 

Je kunt de stapel sterren in het midden op elkaar naaien, maar je kunt er ook een satéprikker 

doorheen schuiven. 

 

Hierbij zie je een variatie in het groen met kraaltjes op de punten. 

 

Veel succes! 

 

 

 

 


