
Vroeger, toen de walkman de maat sloeg, Twix nog Raider heette, er in vliegtuigen 
werd gerookt en brood niet op de Unesco-lijst stond, werd het straatbeeld gesierd 
door foute truien, hoog haar, rolschaatsen en knijpbeestjes.

In dit boek staan patronen voor 25 retro knijpbeesten om te breien en te haken 
(dus 50 stuks!), met gebruik van één supersimpel basispatroon. Ja, inderdaad,  
je kan ze haken en breien, dus iedereen blij. 

Maak een aap, pony of beer geïnspireerd op Monchhichi, My Little Pony of de 
Troetelberen. Vergeet ook de knijpbeestjes voor de feestdagen niet: een rendier, 
skelet, paashaas en natuurlijk de goeie Sint. Dus maak ze allemaal!
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CLUB GELUK (www.clubgeluk.nl) maakt realis
tische en humoristische brei en haakwerken 
sinds 2004 en schrijft handwerkboeken over 
uitgebreide diners, bizarre breisels, fantastische 
truien en veel meer (on)brei en haakbaar
heden. Met kerst maakt Club Geluk kleine  
gebreide en gehaakte kersttruien voor in de 
kerstboom, geïnspireerd op de lelijke jaren 
tachtigtruien. Want wij zijn gek op de jaren 
tachtig. En het hoogtepunt van de jaren tachtig 
waren toch wel de knijpbeestjes. 

TROETELBEERTJES, STRAAL!
In de jaren tachtig wilde ik heel erg graag een 
Troetelbeer, maar die vonden mijn ouders toen 
te duur. Troetelberen kostten toen 60 gulden, 
dacht ik. Bij de heerlijke chemische poeder
toetjes van Saroma kon je sparen voor korting. 
Na je door een berg toetjes heen te hebben 
gewerkt kostte de beer nog maar 40 gulden. Ik 
wilde ‘Vriendschapsbeer’, die met die bloemen. 
Die vond ik wat zielig, want die was niet erg 
populair bij mijn vrienden en in de beren
marketing was deze minder prominent aan
wezig. Ik was toen al gek op zielig, en mijn 
vrienden op GI Joe.
 
SAROMA
Dus wij aten Saromatoetjes tot ze onze neus 
uitkwamen, in alle kleuren van de regenboog, 
met allemaal dezelfde smaak, namelijk plastic. 
Maar de beer kwam er en vriendschap gaf hij/zij. 
Ik zal eens bij mijn moeder kijken waar deze 
ligt. Of ze de beer niet op reis naar een Pools 
weeshuis heeft gestuurd, zoals de rest van mijn 
knuffels (ter verdediging van mijn moeder: op 
het hoogtepunt had ik er meer dan honderd).

POPPLES, MONCHHICHI’S EN MY LITTLE PONY’S
Mijn knijpbeestjes (en veel My Little Pony’s) 
hebben de jaren tachtig wel overleefd, want ze 
liggen naast mij terwijl ik dit schrijf. Ik heb 
onder andere een mini Popple, Monchhichi, 
Garfield, Snoopy, Pink Panther en een aantal 
beertjes met hartjes op de pootjes. En een hele 
hoop bkeus knuffels uit de latere jaren tachtig, 
gewonnen op de kermis. Deze zijn inmiddels in 
ontbindende staat met loslatend pluche (super 
zielig, dus die mogen zeker blijven). Ze hingen 
vroeger aan mijn spiegel in mijn kamer en ze 
gingen mee op vakantie, want ze waren handig 
klein. Nu hebben zij na het maken van dit boek 
vijftig nieuwe vriendjes. 

MAAK ZE ALLEMAAL
Maak een aap geïnspireerd op Monchhichi, een 
pony geïnspireerd op My Little Pony of een beer 
geïnspireerd op de Troetelberen. In dit boek 
staan patronen voor 25 retro knijpbeesten om 
te breien en te haken (dus 50!), met gebruik van 
één supersimpel basispatroon. Er wordt niet 
rondgebreid of gehaakt, alleen maar lekker 
recht, dus iedereen kan het, ook de beginner. 
Haak en brei ze allemaal, hang ze aan een 
koord, aan je gele Ikealamp, aan je tepel of god 
weet waar we ze nog meer aan hingen in de 
jaren tachtig. 

 (De troetelbeer is niet vertrokken naar Polen, 
weet ik inmiddels. Ik heb halverwege dit stukje 
even gebeld. Met mijn moeder, niet met de beer 
(want de beer heeft alleen nog een vaste lijn en 
een telefoonnummer van 4 cijfers)).

KNIJPBEESTJES  
HAKEN EN BREIEN 
MET CLUB GELUK
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AFKORTINGEN

BREIEN
av: averecht breien
r: recht breien
meer: meerderen door 1 steek dubbel te breien
min: minderen door 2 steken samen te breien
(): het aantal steken per toer waarmee je eindigt

We breien alles heen en weer op 2 pennen.

HAKEN
l: losse
v: vaste
meer: meerderen door 2 vasten in dezelfde 
steek te haken
min: minderen door 2 steken samen te haken
kl: keerlosse
(): het aantal steken per toer waarmee je eindigt

We haken alles heen en dus niet rond. Na iede-
re toer keren we.

BENODIGDHEDEN
Twee breinaalden, maat 2,5/haaknaald 2,5.
Garen 2,5/3. Je hebt van het garen niet veel 
nodig, dus restjes zijn heel geschikt. Om één 
popje volgens het basispatroon te breien zit je 
met 60 m lekker ruim. Voor de langere popjes, 
die met haar of met andere extra fratsen heb je 
natuurlijk meer nodig. Voor de kleurvlakken 
uiteraard minder. 
Schaar
Stopnaald
Wasknijper
Fiberfill vulling, een handjevol 

WERKBESCHRIJVING
Links staan de brei-instructies en rechts de 
haak-instructies. Linksboven op het telpatroon is 
de voorkant van het gebreide popje te zien, 
rechtsboven de gebreide achterkant. Linksonder 
de gehaakte voorkant en rechtsonder de  
gehaakte achterkant. Verder staan de toer-
nummers aangegeven in de tekening.

Onderstaand basispatroon beschrijft hoe het 
poppetje in het algemeen wordt gebreid of 
gehaakt. Bij de popjes zelf staat aangegeven 
welke kleuren je kan inbreien of -haken en wat je 
er achteraf op kan mazen (als je hebt gebreid) 
of borduren (als je hebt gehaakt). Meestal kiezen 
we ervoor de wat grotere kleurvlakken meteen 
in te breien of in te haken en de kleinere details 
er achteraf aan toe te voegen. 

Bij de instructie per beestje staat achter het garen 
hoeveel bolletjes je vooraf kan wikkelen voor het 
inbreien en/of inhaken. In de omschrijving staat 
achter de kleur in welke toeren deze kleuren 
voorkomen, dit overlapt meestal. Dit kan je ook 
in de teltekening zien. Daar zie je ook hoeveel 
steken je van iedere kleur gebruikt in de betref-
fende toer.

Maar als jij het fijner vindt om alles er achteraf 
op te borduren of te mazen en niets in te breien 
of in te haken, kan dat net zo goed. Of als je 
juist liever meteen ieder detail inbreit of -haakt 
en er naderhand niets meer op wilt mazen of 
borduren, is dat natuurlijk ook goed. 

Soms wordt ook het aantal steken aangepast 
per knijpbeestje. Bijvoorbeeld een langere nek 
bij de giraf, een langere buik bij de hond en  
we slaan een aantal minderingen over bij de 
avocado. Lees dus altijd eerst de hele beschrij-
ving voordat je begint.

HET BASISPATROON
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Vroeger, toen de walkman de maat sloeg, Twix nog Raider heette, er in vliegtuigen 
werd gerookt en brood niet op de Unesco-lijst stond, werd het straatbeeld gesierd 
door foute truien, hoog haar, rolschaatsen en knijpbeestjes.

In dit boek staan patronen voor 25 retro knijpbeesten om te breien en te haken 
(dus 50 stuks!), met gebruik van één supersimpel basispatroon. Ja, inderdaad,  
je kan ze haken en breien, dus iedereen blij. 

Maak een aap, pony of beer geïnspireerd op Monchhichi, My Little Pony of de 
Troetelberen. Vergeet ook de knijpbeestjes voor de feestdagen niet: een rendier, 
skelet, paashaas en natuurlijk de goeie Sint. Dus maak ze allemaal!
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