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Halloween pompoen

Borduur op de pompoen een gezichtje 

volgens teltekening.

Wat je ook kan doen is: 

Neem een (bol) glas en brei, van het 

patroon van de pompoen, de maat 

van dit glas. 

Brei door tot de gewenste hoogte. 

Borduur hierop ook het gezichtje 

volgens de tekening. 

Met een waxinelichtje in het glas, 

wordt dit een sfeervolle verlichting 

voor Halloween. 

Teltekening Gezichtje



Pompoenen breien in allerlei kleuren 

en maten

De zomer ligt inmiddels achter ons en 

zijn we beland in de herfst. De bladeren 

zijn weer aan het vallen en daarom is het 

een mooi moment om dit thema herfst op 

te pakken en uit te werken in deze Yarnie 

Box. Heel veel plezier met het maken 

van de pompoenen.

Benodigdheden

- Rondbreinaald nr. 3,5,

- of 4 naalden zonder knop, 

- of voor wie niet graag in het rond breit, 

 dan kan je ook op 2 gewone naalden 

 breien. Maak later de zijnaad dicht met 

 de matrassteek.

- grove stompe naald

- schaar

- markeerder (optioneel)

Zet voor de middelste maat 70 steken op 

en brei * 9 steken averecht, 1 steek recht. 

Herhaal vanaf * in totaal 7x.

Zet voor de kleinste maat 40 steken op

en brei * 7 steken averecht, 1 recht. 

Herhaal vanaf * in totaal 5x. 

Opmerkingen

- Bij het breien op 2 nld. worden in de 

 teruggaande naald de steken gebreid 

 zoals ze zich voordoen.

- Wanneer je niet graag averecht breit 

 op de rondbreinaald dan kan je de 

 pompoen ook aan de verkeerde kant 

 breien. Je vervangt dan de averecht 

 steken voor rechte steken en de rechte 

 steken voor averecht steken. 

 Na het afkanten van de steken, draai 

 het werk om en je hebt weer de goede 

 kant voor.

Brei voor de grootste maat door tot 

een hoogte van ca. 22 cm. 

Brei voor de middelste maat door tot 

een hoogte van ca 18 cm en brei voor de 

kleinste maat door tot een hoogte van 

ca 13 cm hoogte. 

Kant dan het werk af. 

Haal een draad door de steken aan de 

onderkant en trek deze strak aan. Zet 

de draad stevig vast. 

Rijg aan de verkeerde kant draden door 

de rechte steken.

Vul nu de pompoen met het vulmiddel. 

Haal een draad door de steken aan de 

bovenkant en trek deze strak aan en 

zet de draad stevig vast.

Trek nu de draden, die je door de rechte 

steken hebt geregen, wat aan naar binnen, 

zodat de pompoen zijn vorm krijgt. 

Zet de draden stevig vast en werk ze 

weg naar de binnenkant.

Garen

Schachenmayer Bravo:

- 08192 oranje - 2 bollen 

 (mogelijk voor grootste maat)

- 08312 beige  - 1 bol

- 08028 geel - 1 bol

- 08338 groen - 1 bol

- 08027 zalm - 1 bol

- + een strengetje zwarte borduurwol.

- Vulmatriaal

Maten 

- Groot (ca.18 cm)

- Middel (ca. 14 cm)

- Klein (ca. 10 cm)

Pompoenen breien 

Zet voor de grootste maat 90 steken op 

en brei * 9 steken averecht, 1 steek recht. 

Herhaal vanaf * in totaal 9x. 

Optioneel kan je ook (nog) een draad van 

midden-boven tot midden-beneden door 

de rechte steken rijgen en trek deze iets 

aan waardoor je een vorm van een soort 

flespompoen krijgt.

Van 1 bol kan je de grootste maat maken. 

Je kan ook van 1 bol de middelste en de 

kleinste maat maken. Hierdoor zijn er nu 

8 pompoenen gemaakt. 2 grote, 3 middel-

grote en 3 kleine pompoenen. 

Uiteraard is een ieder vrij om zelf te bepa-

len welke maten er gemaakt worden van 

van welke kleuren.

Op deze manier zijn alle maten te maken.

Steeltje 

Zet 14 steken op en brei 2 naalden in tri-

cotsteek. 

Brei verder in tricotsteek en minder vanaf 

hier in elke 2e heengaande naald 2 steken 

als volgt: 

*brei de eerste steek, dan 2 steken samen 

breien, brei de naald uit tot de laatste 3 

steken, 2 steken samen breien, 1 steek 

recht. 

Herhaal vanaf * tot er nog 4 steken over 

zijn. 

Rijg een draad door de steken en trek 

deze stevig aan. 

Sluit het naadje met de matrassteek en 

naai het steeltje op de pompoen. 

Tips van de tester

- Wat je mogelijk ook nog kan doen is, 

 om het steeltje een beetje op te vullen 

 met het vulmiddel voordat je het steel-

 tje op de pompoen bevestig. Dit is niet 

 noodzakelijk.

- Zet voor een steeltje van de kleinste 

 maat 10 steken op en volg verder de in-

 structies zoals hierboven is aangegeven. 
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