
Boris de Beer
Patroon geschreven door Emmeke Kistemaker

Benodigdheden:
-Pen dikte 3,5 voor een hoogte van ongeveer 30 cm.
-2 bollen garen van 50gr dikte 3-4 van dezelfde kleur 
Als je met dikkere pennen breit 3 bollen. Restje 
donker garen voor ogen en neus te borduren.
-Twee andere kleuren om een sjaaltje te breien.
-Borduurnaald voor gezicht te borduren en het aan 
elkaar stikken van de lapjes.



tricotsteek: 1 pen rechts, 1 pen averechts afwisselen
dubbelbrei-meerdering: je breit 1 steek tweemaal, namelijk eenmaal rechts en eenmaal 

averechts. Je breit de steek rechts tot het af laten glijden, dit 
doe je niet maar je wisselt de pennen en de draad naar de 

voorkant en breit dezelfde steek nu nogmaals averechts.
Als je zo’n meerdering in het begin van een rechtse pen gaat 
breien begin je met averechts en daarna rechts, aan het einde 
van een rechtse pen eerst rechts en daarna averecht. Bij een 
averechtse pen in het begin eerst rechts en daarna averechts, 
aan het einde van een averechtse pen juist eerst averechts en 
daarna rechts. Dit zodat de verkeerde steek aan de buitenkant 
van het rijtje zit.  

afhalen: insteken en gelijk laten afglijden. Niet breien dus.
samenbreien: door de eerste 2 steken van linkernaald steken, samen breien.
1 steek links meerderen: lus tussen twee steken met linker naald oppakken, van voor 

naar achter bij , rechter naald achter insteken en rechts breien. 
(of averechts in een averechtse pen)

1 steek rechts meerderen: lus tussen twee steken met linker naald oppakken, van achter 
naar voren, rechter naald voor insteken en rechts breien.(of 

averechts in een averechtse pen)

Je kunt het telpatroon gebruiken of de beschrijving, maar het beste is ze allebei te volgen!
Let op! Je moet elk onderdeel twee maal breien!

LIJFJE:
LINKERBEEN
Pen 1: 9 rechts
Pen 2: 1 dubbelbrei-meerdering, 9 averechts, 1 dubbelbrei-meerdering
Pen 3: 1 dubbelbrei-meerdering, 11 rechts, 1 dubbelbrei-meerdering
Pen 4: averechts
Pen 5: 1 dubbelbrei-meerdering, 13 rechts, 1 dubbelbrei-meerdering
Pen 6-26: (21 pennen)tricotsteek, begin met averechtse pen, je eindigt ook met een 

averechtse pen.

Zet twee steken extra op na pen 26 te hebben gebreid. Knip draad af en 
schuif dit been achter op de pen.

RECHTERBEEN:
Zet op de pen waar het 1e been al aanzit weer 9 steken op en herhaal pen 1 tm 26.

BUIK:
Pen 27: rechts, brei beide benen aan elkaar (totaal 32 steken)
Pen 28-42: tricotsteek, begin met averechtse pen, je eindigt ook met een averechtse pen
Pen 43: 1 rechts, 2 rechts samen breien (= 1 mindering), rechts tot laatste 3 steken. 1 

steek afhalen, 1 steek breien, afgehaalde steek over gebreide steek halen (= 
1 mindering), 1 rechts. (30 totaal)

Pen 44: averechts
Pen 45: rechts
Pen 46: averechts
Pen 47-50: herhaal pen 43-46 (28 totaal)
Pen 51-62: herhaal pen 43 en 44 6x, tot je op een totaal komt van 16 steken.



HOOFD (doorbreien aan het lijfje): 
Pen 63: rechts (16 totaal)
Pen 64: dubbelbrei-meerdering, 1 steek links meerderen, averechts tot laatste steek, 

1 steek rechts meerderen, dubbelbrei-meerdering (20 totaal)
Pen 65: dubbelbrei-meerdering, 1 steek rechts meerderen, rechts tot laatste steek, 1 

steek links meerderen, dubbelbrei-meerdering (24 totaal)
Pen 66: dubbelbrei-meerdering, averechts tot laatste steek, dubbelbrei-meerdering 

(26 totaal)
Pen 67: dubbelbrei-meerdering, rechts tot laatste steek, dubbelbrei-meerdering 

(28 totaal)
Pen 68: averechts
Pen 69-72: herhaal pen 67 en 68 twee keer, eindtotaal is 32 steken.
Pen 73-86: (14 pennen) tricotsteek, begin met rechts, je eindigt met averechts.
Pen 87: 1 rechts, 2 rechts samen breien (= 1 mindering), rechts tot laatste 3 steken. 1 

steek afhalen, 1 steek breien, afgehaalde steek over gebreide steek halen (= 
1 mindering), 1 rechts. (30 totaal)

Pen 88: averechts
Pen 89-90: herhaal pen 87 en 88. (28 totaal)
Pen 91: herhaal pen 87 (26 totaal)
Pen 92: 1 averechts, 1 steek afhalen, 1 steek averechts breien, afgehaalde steek 

over gebreide steek halen (= 1 mindering), averechts tot laatste 3 steken, 2 
steken averechts samenbreien (= 1 mindering), 1 steek averechts (24 totaal)

Pen 93: 1 steek breien, twee steken rechts samenbreien, 1e gebreide steek over 
samengebreide steek halen (= 2 mindering), rechts tot laatste 3 steken, 1 
afhalen, 2 steken samenbreien, afgehaalde steek over samengebreide steek 
halen (= 2 mindering) (20 totaal)

Pen 94: 1 steek averechts breien, 2 steken averechts samenbreien, 1e gebreide 
steek over samengebreide steek halen (= 2 mindering), averechts tot laatste 
3 steken, 1 afhalen, 2 steken averechts samenbreien, afgehaalde steek over 
samengebreide steken halen (=2 mindering)

Pen 95: rechts
Afkanten

ARMEN:
Zet 7 steken op.
Pen 1: 7 rechts
Pen 2: 1 dubbelbrei-meerdering, 7 averechts, 1 dubbelbrei-meerdering
Pen 3: 1 dubbelbrei-meerdering, 9 rechts, 1 dubbelbrei-meerdering
Pen 4: averechts

Zet twee steken extra op na pen 4 te hebben gebreid. Knip draad af en 
schuif dit ‘handje’ achter op de pen.

Zet op de pen waar het 1e handje al aanzit weer 7 steken op en herhaal pen 1 tm 4.

Pen 5 : 1 dubbelbrei-meerdering, rechts, brei beide handjes aan elkaar, laatste steek 
ook een dubbelbrei-meerdering (totaal 26 steken)

Pen 6-18: tricotsteek, begin met averechtse pen, je eindigt ook met een averechtse pen
Pen 19: 1 rechts, 2 rechts samen breien (= 1 mindering), rechts tot laatste 3 steken. 1 

steek afhalen, 1 steek breien, afgehaalde steek over gebreide steek halen (= 
1 mindering), 1 rechts. (24 totaal)

Pen 20: averechts
Pen 21-38: herhaal pen 19 en 20 in totaal 9 keer, er blijven 6 steken over. Afkanten



BINNENKANT OREN:
Zet 10 steken op.

Pen 1: averechts
Pen 2: rechts
Pen 3: averechts
Pen 4: recht
Pen 5: averechts
Pen 6: 1 rechts, 2 rechts samen breien (= 1 mindering), rechts tot laatste 3 steken. 1 

steek afhalen, 1 steek breien, afgehaalde steek over gebreide steek halen (= 
1 mindering), 1 rechts. (8 totaal)

Pen 7: averechts
Pen 8: herhaal pen 6, (6 totaal)
Afkanten
  
BUITENKANT OREN:
Zet 12 steken op.

Pen 1: averechts
Pen 2: rechts
Pen 3: averechts
Pen 4: recht
Pen 5: averechts
Pen 6: 1 rechts, 2 rechts samen breien (= 1 

mindering), rechts tot laatste 3 
steken. 1 steek afhalen, 1 steek 

breien, afgehaalde steek over gebreide 
steek halen (=1 mindering), 1 rechts. 
(10 totaal)
Pen 7: averechts
Pen 8: herhaal pen 6, (8 totaal)
Afkanten

SJAAL:
Zet 7 steken op, brei twee pennen rechts met A, vervolgens 2 pennen rechts met garen B 
en wissel dit constant af tot je een lengte hebt van ongeveer 45 centimeter. eindig met 2 
pennen kleur A en kant af.

AFWERKEN:
- gezichtje borduren,
- oortjes dichtnaaien.
- hecht de armen met de randen aan de voorkant en de achterkant van het lijfje (de twee 

kanten waar je geminderd hebt).
- hecht de armen bij de handen dicht.
- hecht het hoofd dicht en hecht de oren er aan (aan de ‘diagonale kanten’ waar je 

geminderd hebt)
- hecht de benen aan elkaar, houdt 1 zijkant nog open om de hele knuffel te kunnen vullen, 

vul hem niet te bol maar dat de beer nog een beetje plat blijft.
- hecht nu de knuffel helemaal dicht en knoop het sjaaltje om.

Klaar is Boris de Beer!


