Maak ook zo’n vrolijke sleutelhanger
voor stofwisselkracht!
Deze vrolijke stofwisselpoppetjes worden ingezet tijdens onze
acties en evenementen om aandacht en geld te vragen voor
Stofwisselingsziekten.
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Dit is heel hard nodig, want stofwisselingsziekten zijn
misschien wel doodsoorzaak nummer één onder jonge
kinderen en er is geen behandeling.
Ook op volwassen leeftijd kan een stofwisselingsziekte
zich plotseling manifesteren. Deze ‘late onset’ gevallen
worden vaak niet (h)erkend omdat de kennis bij artsen
nog ontbreekt.
Stichting Stofwisselkracht zet zich in om een
behandeling te vinden voor kinderen en volwassenen
met een erfelijke stofwisselingsziekte.
Om succesvol te zijn hebben we jouw stofwisselkracht
hard nodig. Door een Stofwisselkindje te maken help je
Stichting Stofwisselkracht.
Het patroon voor zo’n vrolijke stofwisselpoppetje vind
je op de achterkant van deze ﬂyer.
Stuur je poppetje naar:
Stichting Stofwisselkracht
Delftlaan 185
2023LG Haarlem
Alvast bedankt!
Je kan je Stofwisselpoppetje natuurlijk ook zelf
verkopen en de opbrengst overmaken naar Rabobank 1076.95.022 t.n.v. Stichting Stofwisselkracht
onder vermelding van brei- en haakactie.

Meer informatie via info@stofwisselkracht.nl en www.stofwisselkracht.nl

Maak een Stofwisselkindje
Benodigdheden:
•
•
•
•
•
•
•

Glansgaren (huidskleur, 2 andere knallende kleuren voor trui en muts)
Borduurgaren voor mond, ogen een haren
2 breidnaalden nr. 2 of 2,5mm
1 borduurnaald
1 dunne naald (om kralen mee te rijgen)
kralen voor armen en benen
metalen sleutelring, schaar en vulling

Truitje en gezicht
30 steken opzetten en om en om tricot steek
2 naalden kleur A en 2 naalden kleur B 14 rijen hoog voor het lijfje
14 rijen huidskleur voor het hoofdje
Mutsje
4 rijen recht voor onderrand roze
6 rijen om en om blauw/roze
1 rij 2 steken tegelijk (roze)
1 rij terug breien (roze)
1 rij 2 steken tegelijk (blauw)
1 rij terug breien (blauw)
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Laat steken op een stopnaald glijden en trek
bovenkant mutsje goed aan.
Binnenste buiten keren en over de lengte
dichtnaaien (onderkant niet!)
Terugkeren
Poppetje opvullen
Onderkant dichtnaaien
Draad door hals rijgen en stevig aantrekken
vastknopen en afhechten
Poppetje van armen en benen voorzien
Gezichtje en haren borduren
Pompoentje en koordje aan het mutsje maken
sleutelring aan het koortje schuiven
Eventueel kan je je stofwisselkindje nog versieren met
kraaltjes of knoopjes.

Meer informatie via info@stofwisselkracht.nl en www.stofwisselkracht.nl

