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
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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 wereld
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.

Waarom kry die seuns ook poppies?
Hierdie dinge (waarvan ons tydens die aanbieding gepraat het) kan ook met seuns gebeur. En daar is vir julle
ook hulp beskikbaar!
Ware manne kyk mooi na vrouens en kinders. Wanneer jy so ‘n poppie neem, onderneem jy om ‘n seun (nou)
en ‘n man (later) te wees wat mooi na vrouens en kinders kyk en hulle mooi oppas.
NB: Kontak ons asseblief, indien jy die dokument gekry het sonder die boodskap van die WVJ Skoolaanbieding. Die
boodskap van die poppie is UITERS belangrik in die veldtog, maar word as deel van die skoolaanbieding gedoen en in
die konteks van die hele veldtog.

MOBILISEER DIE KERK

