
  



5419 – GROTE BEER 

Afmeting: 40 cm hoog 

Materiaal: Peru ecru (10) 1 bol, Pittsburgh ecru (9160) 1 bol, breinaalden nr. 6 en 4 ½ , 2 knopen 

Stekenverhouding: 11 steken en 14 naalden met Peru en naalden nr. 6 in ribbelsteek gebreid, zijn 

10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken:  

Ribbelsteek: in heen- en teruggaande naalden alle naalden recht breien en in ronde toeren 

afwisselend 1 toer recht en 1 toer averecht.  

Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.  

Boordsteek: afwisselend 2 steken recht en 2 steken averecht. 

Werkwijze:  

Beer: Zet voor het 1e been van de beer 7 steken op en brei ribbelsteek in heen- en teruggaande 

naalden. Brei in de 1e naald uit elke steek 2 steken, = 14 steken. Kant na 10 cm voor de vorm aan 

beide kanten 1 steek af. De overige 12 steken op een hulpnaald zetten. Brei nog eenzelfde been. Dan 

voor de romp de steken van beide benen (=24 steken) op 4 naalden zonder knop en de steken 

gelijkmatig verdelen, = telkens 6 steken per naald. De steken in het rond sluiten en 28 toeren (=14 

cm) breien. Meerder nu aan het begin van de romp, na de 3e steek, 8x1 steek door uit het 

dwarsdraadje 1 steek gedraaid recht te breien, = 32 steken. Dan voor de kop nog 22 toeren breien. 

Vouw het werk nu zo dubbel dat de benen naar binnen open zijn en telkens aan de buitenste rand de 

vouw ligt. Dan de steken over 2 naalden verdelen, = 16 steken voor de voorste en 16 steken voor de 

achterste naald. Brei nu steeds 1 steek van de voorste en 1 steek van de achterste naald samen en 

kant tegelijkertijd af, = bovenste kopnaad. Zet voor de mouwen 10 steken op en verdeel deze over 3 

naalden. Brei 14 toeren ribbelsteek in het rond. Brei nu steeds 2 steken samen. Door de overige 5 

steken een draad trekken, aantrekken en afhechten. Brei nog een mouw. 

Rokje: Zet 80 steken op met Pittsburgh en naalden nr. 4 ½ en brei 1 naald recht op de verkeerde 

kant, 2 naalden tricotsteek en 2 naalden recht. Brei verder in tricotsteek tot 8 cm hoogte. Brei nog 4 

naalden boordsteek en kant af. Sluit de achternaad. Rijg eventueel dun rijgelastiek door de 

bovenkant. Zet voor het halsdoekje met Pittsburgh 2 steken op en brei 2 naalden ribbelsteek. Brei uit 

elke steek 2 steken, = 4 steken. Meerder 4 x 1 steek aan beide kanten van elke 4e naald. Brei 

hiervoor na en voor de kantsteek uit het dwarsjusje 1 steek gedraaid recht. Minder in de volgende 

naald als volgt: 1 steek afhalen, 1 recht en de afgehaalde steek overhalen, 2 recht, 2 recht 

samenbreien, 1 steek afhalen, 1 recht en de afgehaalde steek overhalen, 2 recht en 2 steken recht 

samenbreien. Brei over de 4 steken aan de zijkanten apart nog 1 naald recht en kant af. Zet voor de 

bretels (2x) 20 steken op en brei 1 naald recht. Kant af. Naai de bandjes aan het halsdoekje en 

kruiselings aan de achterkant van de rok. 

Afwerking: Eerst aan beide kanten de oren schuin afnaaien. Vul de kop en romp stevig met watten. 

Naai de beennaden dicht. Vul de benen en naai de laatste openingen dicht. Vul de armen en naai 

deze boven aan de zijkant van de romp. Rijg door de hals een draad, trek wat aan en hecht af. Naai 

op de plaats van de ogen de knopen. 


