
MARIEKE VOORSLUIJS

KLEINE KERST
BEREN BREIEN
KNIT YOURSELF A BEARY LITTLE CHRISTMAS

met

KLEINE KERSTBEREN BREIEN  •  M
ARIEKE VOORSLUIJS

KNIT YOURSELF A BEARY LITTLE CHRISTMAS 
Deze vrolijke miniberen kunnen zo de boom in, dus jingle bear all the way en brei ze 
in alle kleuren van de regenboog, met hulst, een peace-teken, in Noorse stijl of met een 
hartje of een ster. Brei de print er meteen in of maas hem er achteraf op. Maak een 
beertje met een aparte strik, rok, muts of sjaal, of ga voor een klassieke beer in bruin of 
wit. Droom van een beary white Christmas en toost op een beary happy new year! 

These happy little friends for your tree make you go jingle bear all the way. Knit them in 
every color of the rainbow with holly, a peace sign, Nordic style, with a heart or a star. 
You can knit the print fair isle or afterwards with duplicate stitch. Make a bear with a 
separate bow, skirt, hat or scarf or go for a classic bear in brown or white. Dream of a 
beary white Christmas and toast to a beary happy new year!
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CLUB GELUK (www.clubgeluk.nl) 
maakt realistische en humoristische   brei- 
en  haakwerken sinds 2004 en schrijft 
 handwerkboeken over uitgebreide diners, 
bizarre breisels, fantastische truien en veel 
meer (on)brei- en haakbaarheden. Ook maakt 
Club Geluk vrij werk zoals de kalender ‘Darn! 
Men with yarn!’ en de gebreide zoon.

Een aantal kersten geleden maakte Club 
Geluk kleine gebreide kersttruien voor in de 
kerstboom met het boek Kleine Kersttruien 
breien. Voor de hakers  volgde er in het jaar 
erop het boek Kleine Kersttruien haken en 
in 2020 werd de kersttrilogie compleet met 
Kleine Kerstsokken breien en haken. 

En dit jaar wordt de kersttrilogie  ineens een 
tetralogie met de knithit voor dit jaar: Knit 
yourself a beary little Christmas. ‘Jingle Bear’ 
all the way en brei beertjes in alle kleuren  
van de regenboog met hulst, een peaceteken, 
in Noorse stijl of met een hartje of een ster. 
Of juist een klassieke beer in bruin of wit en 
droom van een ‘Beary White Christmas’. 

CLUB GELUK’S 
GREATEST 
KNITS

CLUB GELUK (www.clubgeluk.nl) is known 
for their weird knits since 2004 and makes 
craft books about detailed dinners, bizarre 
knits, fantastic  sweaters and a lot more 
(un)knittables and crochets. Club Geluk also 
designed the calendar ‘Darn! Men with yarn!’ 
and the knitted son. 

A few Christmasses ago Club Geluk made 
small knitted Christmas  sweaters to decorate 
your Christmas tree (see the book: Knitting 
Litte Christmas sweaters). Crocheting Little 
Christmas sweaters followed a year later and 
the trilogy was complete with Knitting and 
crocheting Little Christmas Socks.

And this year the Christmas trilogy suddenly 
becomes a tetralogy with this years knithit: 
Knit yourself a beary little Christmas. ‘Jingle 
Bear’ all the way and knit bears in every color 
of the rainbow with holly, a peace sign, one 
in Nordic style, with a heart or star. Or just a 
classic bear in brown or white and dream of a 
‘Beary White Christmas’. 
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