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SilleSille  &  MulleMulle

Veel kleuren

Gebreid met Go handmades Teddy: 100% Polyester, 50 g/65 m en ik Go handmades Vintage: 70% Wol/30% Bamboe, 25 g/60 m.

GEBRUIKT GAREN
Teddy Grey/Beige:  60 g 
Vintage Grey/Brown: 15 g
Een paar meter zwart garen  
voor neus en mond.

MATERIALEN
Borduurgaren
Vilt
Speelgoed vulling 
Plastic korrels
Ogen: 12 mm
Naalden zonder knop: 4,0 mm
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AFKORTINGEN 
EN DEFINITIES
st(n) Steek (steken)
r  Recht
av  Averecht
2r in dezelfde st  Meerdering. Brei door de voor- 

en achterkant in dezelfde steek 
voordat deze van de naald 
wordt gehaald.

2 sam  Mindering. Brei 2 sts samen
3 sam Brei 3 steken samen
2 av sam  Brei 2 steken averecht samen
* ... *   Herhaal wat wordt weergegeven 

in deze haakjes tot het einde 
van de toer (of herhaal zoals 
aangegeven).

(..)   Aan het einde van de regel geeft 
dit het aantal stn op de naald aan.

GEBRUIKT GAREN:
SILLE:
Teddy Grey:  60 g 
Vintage Grey:  15 g
MULLE:
Teddy Beige:  60 g 
Vintage Brown:   15 g

Een paar meter zwart garen voor neus en mond.

MATERIALEN:
Borduurgaren
Vilt
Speelgoed vulling 
Plastic korrels*
Ogen: 12 mm
Naalden zonder knop: 4,0 mm

NB! Naast het bovenstaande is een naald en 
een naainaald nodig.
De gegeven hoeveelheden garen zijn een richtlijn.

*Dit type van de vulling is zwaar en goed voor 
het stabiliseren van het gewicht.

Het wordt aanbevolen om tijdens het breien 
constant te vullen met vulmiddel. 

Vastzetten van de veiligheidsoogjes:
De ringen die aan de achterkant op het oogje 
moeten worden bevestigd, horen strak te zitten 
om te voorkomen dat ze los schieten.

Teddy
- Luxe garen in  
de mooiste kleuren

Zacht als een droom en een garen waar velen naar verlangen, om te gebruiken voor breien en haken van baby waren, teddies en dekens.
Een “pluizig” garen, dat geen speciale techniek of steken nodig heeft om een mooi en dik resultaat te krijgen. 

Gebruik Teddy voor knuffeldieren om ze een echte “teddy” look te geven, of brei/haak een deken voor baby’s/peuters.

 
100% Polyester,  
50 g/65 m. 

Veel kleuren
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SILLE & MULLE

LICHAAM
Werk van onderaf. Zet 8 stn op en werk heen en 
weer met Teddy garen (tricot steek). 
1.) *2r in dezelfde st* tot eind (16)
2.) r (16)
3.) *2r in dezelfde st, 1r* tot eind (24)
4.) r (24)
5.) *2r in dezelfde st, 1r* tot eind  (36)
6. - 16.)  r (36)
17.) *1r, 2 sam* tot eind (24)
18. - 24.)  r (24)
25.) *1r, 2 sam* tot eind  (16)
26. - 30.)  r (16)
Rijg het garen door de steken. Naai het lichaam aan 
elkaar, maar laat een opening aan de bovenkant. 
Maak een kleine zak (eventueel van een nylon kous) 
met plastic korrels, plaats het in de bodem van het 
lichaam. Vul de rest van het lichaam met speelgoed 
vulling en naai de opening aan de bovenkant samen.

HOOFD
Zet 6 stn op en werk heen en weer met Teddy garen 
(gebreid in ribbels tot de garenwissel). 
1.) *2r in dezelfde st* tot eind  (12)
2.) r (12)
3.) *2r in dezelfde st, 1r* tot eind  (18)
4.) r (18)
5.) *2r in dezelfde st, 2r* tot eind  (24)
6.) r (24)
7.) *2r in dezelfde st, 3r* tot eind  (30)
8. - 18.)  r (30)
Wissel naar Vintage. 
Het resterende deel van het hoofd wordt gewerkt in 
tricotsteek. 

19. - 26.)  Tricotsteek. Begin met een toer recht. (30)
27.) *1r, 2 sam* tot eind (20)
28. - 32.)  Tricotsteek (20)
33.) *1r, 2 sam* tot eind (15)
34.) av (15)
35.) *2 sam* x 7, k1 (8)
Knip draad af, trek het garen door de steken, trek 
het samen en naai het hoofd samen, behalve een 
kleine opening. Vul het hoofd met speelgoed vulling.
Vorm het hoofd en oogkassen door het trekken van 
een draad door de opening van het hoofd (waar 
het zal worden genaaid op het lichaam) op de 
plaatsing van een van de ogen, leid de draad rond 
een steek, en weer terug. Trek het draad aan om 
een oogkas te vormen en bevestig de draadeinden 
door een knoop te leggen. Herhaal dit aan het 
andere oog. Zie tekening.
Bevestig de veiligheidsogen in rij 27 en plaats ze 
met ongeveer 6 steken ertussen. De schijven voor 
de ogen worden van binnenuit ingebracht, duw ze 
stevig aan, misschien met behulp van een muntstuk.
Sluit de laatste opening. 
Borduur een “Y” als een snuit.
Naai het hoofd op het lichaam. 
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OOR (2 X)
Zet 4 stn op en werk heen en weer met Teddy garen 
(ribbels).
1.) r (4)
2.) 2r, 2r in dezelfde st, 1r (5)
3. - 4.)  r (5)
5.)  2r, 2r in dezelfde st, 1r  (6)
6. - 17.)  r (6)
18.) 2 sam, 2r, 2 sam (4)
Kant af. Vouw de oren aan de opzetrand en naai 
ze op het hoofd.  

ARM (2 X)
Zet 8 stn op en werk heen en weer met Teddy garen 
(brei in ribbels tot wisseling van garen). 
1. - 18.)  r (8)
Wissel naar Vintage. Het resterende deel van de 
arm wordt gebreid in tricotsteek.
19.) *2r in dezelfde st, 1r* tot eind (12)
20. - 26.) Tricotsteek (12)
27.) *2 sam* tot eind (6)
Rijg het garen door de steken en naai de arm aan 
elkaar.
Vul de arm met speelgoed vulling met uitzondering 
van ca. de laatste cm. Trek de opening aan de 
bovenkant samen en naai de arm op het lichaam.

BEEN/VOET (2 X)
Zet 14 stn op en werk heen en weer met Vintage  
(te werken in tricot steek tot wisseling van garen).
1.) av (14)
2.) *2r in dezelfde st* tot eind (28)
3. - 5.)  Tricotsteek (28)
6.) 6r, 2 sam x 8, 6r (20)
7.) 6 av, 2 av sam x 4, 6 av (16)

8.) 5r, 3 sam x 2, 5r (12)
9. - 11.)  Tricotsteek (12)
Wissel naar Teddy garen. Het resterende deel van 
het been wordt gebreid in ribbels. 
12.) 2 sam, 8r, 2 sam (10)
13. - 27.)  r (10)
Kant af
Naai de voet aan elkaar. Begin onder de voet 
en naai de opzetrand aan elkaar, gebruik kleine 
overliggende steken. Naai vervolgens het resterende 
deel van de voet aan elkaar met behulp van 
matrassteek. 
Geleidelijk aan vullen van het been met speelgoed 
vulling, als het is aan elkaar genaaid, vul het 
bovenste deel niet te stevig op. Naai de opening 
aan de bovenkant aan elkaar en naai de benen op 
het lichaam. 
NB. Er kunnen kleine gaatjes optreden in verband 
met alle minderingen op de voet. Ze kunnen worden 
gesloten door ze samen te trekken met een einde 
van overgebleven garen van de voet.

STAART
Zet 4 stn op en werk heen en weer met Teddy garen 
(ribbelsteek).
1. - 4.)  r (4)
Kant af. Hecht het draad af aan het ene uiteinde 
van de staart en gebruik het andere uiteinde van 
garen om de staart op het lichaam te naaien.

DEKEN  
De hoeken kunnen worden afgerond. 
Gebruik deken steek voor de randen. 
Als u wilt, borduur een klein hartje in een van de hoe-
ken, zodat het punt van het hart wijst in de richting 
van de hoek. 
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Goed om te weten Goed om te weten 
Naald maat & Dichtheid Naald maat & Dichtheid 
Breister breien heel verschillend: sommige breien met 
naald 2.0 mm dezelfde afmetingen als iemand die breid 
met naald 4.0 mm. Wij weten dit door ons team van 
breister. 
De sleutel om een bepaalde maat te breien is afhankelijk 
van hoe los of hoe strak je breid i.p.v de maat van de 
naalden. Wij zullen een reeks naalden maten adviseren.


