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Mr. Bean’s Teddy
Materialen:

125gr donkerbruin garen
Een restantje lichtbeige garen voor handen
Een restantje zwart garen voor de neus en ogen
2 knopen van 15mm diameter met 4 gaten, of een stukje wit vilt
1 paar breinaalden nr. 3
Fiberfill vulling
1 maas- of grote borduurnaald
Toerenteller

Afkortingen:
2 sbr = 2 steken samen breien

M1 = Meerder 1 st (laat de steek niet van de naald glijden, maar brei er nog een steek uit

Pagina 2 van 6

Nld. = naald of naalden

Patroon:
Gebruik donkerbruin, tenzij anders vermeld. De beer is volledig in ribbelsteek gebreid.
Lichaam: (brei 2 maal)
Zet 12 st op en brei 1 nld.
M1 aan het begin en aan het einde van elke volgende nld. totdat u
26st hebt.
Brei 50 nld.
2 sbr aan het begin en einde van de volgende nld. en elke volgende
nld. tot 12 st overblijven.
Afkanten

Benen: (brei 2 maal)
Zet 22 st op en brei 64 nld.
2 sbr aan het begin en einde van elke nld totdat er 8 st
overblijven.
Afkanten

Voet: (brei 2 maal)
Zet 2 st op en brei 1 nld.
M1 aan het begin en einde van elke volgende 4 nld. (=10 sts).
Brei 10 nld.
2 sbr aan het begin en einde van elke nld. tot er 2 st overblijven.
Afkanten

Armen: (brei 2 maal)
Zet 16st op met bruin en brei 21 nld.
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Meerderingen: 1 recht, M1, 6 recht, M1, 4 recht, M1, 6 recht,
recht (= 20 st)

M1, 3

Brei 20 nld.
Meerderingen: 1 recht, M1, 8 recht, M1, 4 recht, M1, 8 recht, M1, 3
recht (= 24 st)
Brei 14 nld.
Ga verder met lichtbeige garen voor de hand werk als volgt:
Brei 6 nld.
7e toer: 2 sbr, 8 recht, 2 sbr, 2 sbr, 8 recht, 2 st sbr
8e toer: Brei recht
9e toer: 2 samenbreien, 6 recht, 2 sbr,2 sbr, 6 recht, 2 st sbr
10e toer: Brei recht
11e toer: 2 sbr, 4 recht, 2 sbr, 2 sbr, 4 recht, 2 st sbr
12e toer: Brei recht
13e toer: 2 sbr, 2 recht, 2 sbr, 2 sbr, 2 recht, 2 st sbr
14e toer: Brei recht
Afkanten.

Achterkant hoofd: (brei 1 maal)
Zet 12 st op, M1 aan het begin en aan het einde van elke 4e nld.
totdat u 30 st hebt.
Brei 14 nld.
2 st sbr aan het begin en einde van elke nld., totdat u 8 st over
hebt.
Afkanten.

Voorkant hoofd (en snuit): (brei 1 maal)
Zet 12 st op en brei 1 nld.
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1e toer: 1 recht, M1, 10 recht, M1, 1 recht (= 14 st)
2e toer: recht
3e toer: 2 recht, M1, 10 recht, M1, 4 recht (= 16 st)
4e toer: 1 recht, M1, recht tot een na laatste st, M1, 3 recht (= 18
st)
5e toer: 4 recht, M1, 10 recht, M1, 6 recht (= 20 st)
6e toer: Brei recht
7e toer: 5 recht, M1, 12 recht, M1, 5 recht (= 22 st)
8e toer: als 4e toer (= 24 st)
9e toer: 7 recht, M1, 12 recht, M1, 7 recht (= 26 st)
10e toer: recht
11e toer: 8 recht, M1, 12 recht, M1, 8 recht (= 28 st)
12e toer: als 4e toer (= 30 st)
13e, 14e, en 15e toer: Brei recht
16e toer: als 4e toer (= 32 st)
17e, 18e en 19e toer: Brei recht
20e toer: als 4e toer (= 34 st)
21ste en 22ste toer: Brei recht
23e toer: 10 recht, 2 sbr, 10 recht, 2 sbr, 10 recht (= 32 st)
24e toer: als 4e toer (= 34 st)
25e toer: 10 recht, 2 sbr, 10 recht, 2 sbr, 10 recht (= 32)
26e toer: Brei recht
27e toer: 9 recht, 2 sbr, 10 recht, 2 sbr, 9 recht (= 30 st)
28e toer: als 4e toer (= 32 st)
29e toer: 10 recht, 2 sbr, 8 recht, 2 sbr, 10 recht (= 30 st)
30e toer: Brei recht
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31e toer: 10 recht, 2 sbr, 6 recht, 2 sbr, 10 recht (= 28 st)
32e toer: als 4e nld. (= 30 st)
33e, 34e, en 35e nld.: Brei recht
36e toer: als 4e nld. (= 32 st)
37e t/m 50 nld.: Brei recht
2 sbr aan beide uiteinden van elke nld. totdat u 8 st. over hebt.
Afkanten

Oren: (brei 4 maal)
Zet 22st en brei 8 nld.
2 sbr aan beide uiteinden van elke tweede nld. tot en er 8 st over
blijven.
Afkanten.

Afwerking:
Vul Teddy niet te stijf, het moet een “slappe” pop blijven.
Naai het lichaam aan de zijkanten, bovenkant en tussen de benen
dicht. Vul het lichaam via de beenopeningen. Naai de benen aan de
zijkanten dicht, naai de voetjes er in en stop de vulling er in.
Naai ze aan het lichaam. Vul bovenkanten van de benen tijdens het
naaien eventueel nog wat bij.
Vul de armen naai ze aan de bovenkant dicht en naai ze aan het
lichaam van ongeveer anderhalve cm vanaf de top.
Naai het hoofd aan de zijkanten en bovenkant dicht en vul deze; en
naai dan de onderkant ook dicht. Naai hem aan ’t lijf.
Borduur in een nette steek de snuit en mond op het punt waar zij
horen aan de voorkant van het gezicht (voorzichtig om de snuit in
vorm te houden).
Doe een klein beetje vulling in de oren en naai ze dicht langs de
rand. Naai ze op het hoofd
Naai de knopen aan het hoofd met zwart garen, zet ze vast met een
"X" vorm in elk. Als het speelgoed bedoeld is voor een klein kind
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gebruik cirkels van vilt in plaats van knopen en borduur een "X" in
het midden van elk.
Ik heb dit patroon vertaald uit het engels, dus het kan zijn dat er
nog kleine foutjes inzitten, sorry daarvoor.
Yvonne Q.

