
Brei ’n poppie: patroon 

 
Gebruik deurgaans dieselfde 3,4, of dubbelbreidraad (in verskillende kleure) en wasbare 
stopsel. 
 
Stel 32 steke op.  
Brei 6 rye koussteek vir skoene  
Brei 14 rye koussteek vir broek  
Brei 12 rye koussteek vir trui  
Brei 8 rye koussteek vir gesig  
Vir die hoedjie  
Brei 11 rye en trek bo in, OF vorm punthoedjie soos volg:  
Ry 1:   R2 R2tes R4 R2tes R12 R2tes R4 R2tes R2 (28 steke)  
Ry 2 en elke alternatiewe ry aweregs  
Ry 3:   (R4 R2tes) 4 keer R4 (24 steke)  
Ry 5:   R2 (R2tes R4) 3 keer R2tes R2 (20 steke)  
Ry 7:   R3 (R2tes R2) 3 keer R2tes R3 (16 steke)  
Ry 9:   R1 (R2tes R2) 3 keer R2tes R1 (12 steke)  
Ry 11:  R2 (R2tes) 4 keer R2 (8 steke) 
 
Ry 13:  (R2 tes) 4 keer (4 steke)  
Knip draad af. Ryg deur 4 steke, trek styf en heg goed af.  
1. Werk 2 ogies en ‘n mondjie op die middel van die gesigstrook.  
 
2. Ryg ‘n draad tussen gesig en trui.  
 
3. Vou dubbel- regterkante op mekaar en werk agterste naat toe. Keer om.  
 
4. Trek “nekdraad” nouer nadat kop en hoed opgestop is. Stop res en werk onder toe.  
 
5. Wissel voorkoms met hare, ‘n tossel, serp, kruisbande, knopies, ens. nadat arms en 

bene met stywe steke gevorm is (sien diagram).  
 
Die poppie is ongeveer 15 cm lank. 
 
 

 
Hoed = 13 rye 

 
Gesig = 8 rye 

 
Trui = 12 rye 

 
 

Broek = 14 rye 

 
Skoene = 6 rye 

 
 32 steke  

 
 
 
 
 
 



Die poppie se boodskap 

 

Waarom gebruik ons gebreide poppies om die boodskap oor te dra? 
 
Jy is liefdevol handgemaak deur God Almagtig. 
 
Die poppies is handgemaak, met baie liefde. 
 
Daar is niemand soos jy nie. 
 
Elke poppie is uniek – nie twee lyk presies dieselfde nie. 
 
Jy is uiters waardevol; geen geld kan jou koop nie – selfs nie al die geld in die hele wêreld 

nie! 
 
Die poppies is nie te koop nie. 
 
God wil jou veilig hou in die palm van Sy hand. 
 
Die poppie pas in jou hand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



POPPIE-PROJEK 
 

Elke keer as jy n Poppie brei 
gebruik die volgende versies om te 
bid oor die persoon wat die Poppie 
gaan ontvang: 
 
Voetjies:    
Habakuk 3:19 Die Here my God gee 
vir my krag. Hy maak my voete soos die 
van‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my 
veilig loop. 
Gebed: Jesus, terwyl ek hierdie 
poppie se voetjies brei bid ek dat 
hy/sy in U voetspore sal loop – dat 
hy/sy op die regte plekke sal loop, 
sodat hy/sy veilig sal wees. 
 
Poppies se Bene:   
Deuteronomium 6 :14 Jy mag nie 
agter ander gode aanloop nie, ook 
nie die gode van die volke in jou 
omgewing nie, want die Here jou 
God eis onverdeelde trou aan Hom. 
Gebed: Here, bewaar asseblief 
hierdie mens se bene dat hulle 
nooit saam met moeilikheidmakers 
na slegte en gevaarlike 
plekke sal loop nie. 

Poppie se heupe:  
Lukas 12:35 Wees gereed, die heupe 
omgord en die lampe aan die 

brand. 
Gebed: Here, wees Uself asseblief 
die band om hierdie mens se 
heupe en maak hulle sterk om in 
moeilike tye die regte keuses te 
kan maak. 
 
Poppie se lyfie:  
Spreek Joh.3:16 oor die ontvanger van 
hierdie poppie uit. 
Johannes 3:16 God het die wêreld so 
liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee 
het sodat die wat in Hom glo nie verlore 
sal gaan nie, maar die ewige lewe sal 
hê. 
Gebed: O Heilige Gees, gee 
asseblief die verstaan en die 
verlange na verlossing. 
 
Poppie se Koppie 
Spreuke 2: 1-6 My seun/dogter, neem 
aan wat ek jou sê, maak wat ek jou 
voorskryf jou eie… 
Gebed: Here gee asb aan die 
persoon die wil om U woord te lees, 
en aan U voorskrifte vas te hou. 
 
Armpies van die Poppie 
Psalm 89:14 U het ‘n magtige arm, 
sterk is U hand, kragtig is U regterhand. 
Gebed: Hou U haar/hom in U sterk 
arms oral waar hy/sy 

mag gaan. 
 


