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THEEPOTWARMERS 
(Origineel patroon van Jean Greenhowe) 

 

 
 
Deze theepotwarmers passen om 3 soorten potten: die voor 2 kopjes thee, die voor vier en die voor 6 
kopjes thee. 
We geven 3 patronen en deze kunnen voor alledrie de potten gebruikt worden. 
 
Steekproef: met pen 5 en dubbele draad 18st x 35 nld recht gebreid = 10cm 
 
Materiaal: breipen 5, diverse resten wol en vulling. 
 
Afkortingen: 
Mi = minderen door 2 steken samen te breien 
Me = meerderen door 2 steken uit 1 steek te breien 
M1= meerderen uit de horizontale draad tussen 2 st in. 
Re = recht breien 
Afh= afhalen (zonder te breien) 
Overh. = overhaling 
St = steken 
Nld = naald(en) 
Av  = averechts 
Sbr = samenbreien (vaak 2 steken) 
Omsl=Omslag. (draad over de naald om een st te creëren) 
 

Altijd recht afkanten tenzij anders vermeld. 
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Hoofddelen (brei 2x per potwarmer) 
Deze delen worden met dubbele draad en pen 5 gebreid.  
Gebruik  * licht en donkerbruin voor de kerstpuddingpotwarmer;  

* wit en lichtgroen voor de roodborstpotwarmer en  
* dubbel rode draad voor de decoratieve kerstpotwarmer. 

Eerst geven we de instructies voor de smalste theepotwarmer, daarna komen die voor de middenmaat 
en de grootste maat staat tussen [midden:grootste ] haken.  
 
Begin onderaan en zet 20 [26: 30] steken losjes op. 
Brei 2 nld recht voor alle maten. 
Vlg nld: 2re [5 :7 ]- (me-2re)6x- 0re [3 :5] (=26 [ 32: 36] st) 
Brei 25 [31:35] nld recht 
Vlg nld: 2re [5:7]-(2resbr-2re)6x-0re [3:5] (= 20 [26:30] st) 
Kant losjes af. 
 

Bovenstuk 
Gebruik dubbel wit garen en pen 5 en averechtse zijde vh werk is juiste zijde. 
 
Voor de grootste potwarmer: 
Zet 72st op en brei 1 nld re 
1e nld: (7re-2resbr) tot einde nld (=64st) 
2e en elke vlg even nld : averechts 
* 3e nld: (6re-2resbr) tot einde nld (=56st) 
** 5e nld: (5re-2resbr) tot einde nld (=48st) 
7e nld: (4re-2resbr) tot einde nld (=40st) 
9e nld: (3re-2resbr) tot einde nld (=32st) 
11e nld: (2re-2resbr) tot einde nld (=24st) 
13e nld: (1re-2resbr) tot einde nld (=16st) 
15e nld: (2resbr) tot einde nld (=8st) 
Breek de draad af, rijg door de steken, trek strak aan en hecht af. 
 
Voor middelgrootste potwarmer: 
Zet 64st op en brei 1 nld recht. 
Vorm als geven voor de grootste vanaf * tot einde. 
 
Voor de smalste potwarmer: 
Zet 56st op en brei 1 nld recht. 
Vorm als gegeven voor de grootste vanaf ** tot einde. 
 
Plaats de 2 hoofddelen samen en zorg dat de opzet en afkantrand en de naaldeinden gelijk lopen. 
Naai aan een zijde naaldeinden 1cm dicht en begin daarbij bij de opzet. Herhaal dit aan de zijde van 
de afkantrand. Het gat in het midden van deze naad is voor de arm van de pot of de tuit. 
Spedl de afkantranden van de hoofddelen net over de opzetrand van het topdeel met juiste zijde van 
beide aan bovenkant. Naai de afkantranden van hoofddeel aan de lussen van de eerst gebreide nld op 
verkeerde zijde van het topdeel zoals dit gespeld is. 

Naai nu de naaldeinden van het hoofddeel aan elkaar en naai de overige naaldeinden van hoofddelen 
samen zodat er een gat in de naad ontstaan net als aan andere zijde. Keer juiste zijde van de warmer 
buiten. 
 
Decoreer de warmers als volgt: 
Maak de hulstbladeren, de besjes de dennenappels en het roodborstje als volgt; 

 
Hulstblaadjes (brei 2x of 3x) 
Zet met groen 16st op. 
1e nld: 7av-(me)2x-7av (=18st) 
Brei 1 nld recht. 
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Picotrand: Vlg nld: 1re-(omsl-2resbr)8x-1re 
Begin met een re nld en brei 2 nld tricot. 
Vlg nld: 7re-(2resbr)2x-7re (=16st) 
Kant de steken af. 
Vouw het blad bij de picotrand met juiste zijde buiten 
Naai opzet en afkantrand aan elkaar. Vouw deze rand dubbel en naai vast. Rijg door de nldeinden en 
trek strak aan en hecht af. 
 
Besjes (brei 3x per potversiering) 
Zet met rood strak 12st op. 
Begin met een av nld en brei 2 nld tricot 
Kant strak af. 
Rol de strip strak op en naai vast zodat het blijft zitten. Rijg een draad door beide zijden zodat de bes 
een mooie ronde vorm krijgt en hecht af. 
 
Dennenappels (brei 2x) 
Zet met lichtbruin 48st op. 
1e nld: 8re-keer het werk 
2e en elke volgende even nld: av tot einde nld. 
3e nld: 16re-keer het werk 
5e nld: 24re- keer het werk 
7e nld: 36re-keer het werk 
9e nld: 48 recht 
Voor de gewone dennenappel ga je verder in lichtbruin.  
Vlg nld (picotrand): 1re-(omsl-2resbr) tot de laatste st-1re 
Ga verder in lichtbruin en brei 1 nld recht. Kant de steken af. 
 
Met juiste zijde van het werk buiten vouw je de strip langs de picotrand dubbel en naai de afkantrand 
op zn plaats vast. Begin aan de langste naaldeinden en met juiste zijde buiten en rol dan de strip op 
en zorg daarbij dat de opzetrand aan de basis van de dennenappel blijft. 
De picotpunten zullen nu als een spiraal naar beneden gaan en zo vorm je de punten van de 
dennenappel. Naai nu de korte naaldeinden op hun plaats. Naai door het midden van de appel heen 
en terug en trek strak aan en hecht af. Naai nog rond de opzetsteken zodat deze goed op hun plaats 
blijven zitten. 

 
Het roodborstje 
Begin aan staarteinde van het lijf en gebruik bruin garen, zet 6st op. 
Brei 1 nld av 
Vlg nld: me re in elke st (=12st) 
Brei 1 nld av 
Vlg nld: me re in elke st (=24st) 
Begin met een av nl en brei 5 nld tricot. 
Meerder voor het hoofd als volgt: 
Vlg nld: 9re-(me)6x-9re  (=30st) 
Ga verder in tricot en brei 5 nld. 

Vlg nld: 9re-(2resbr)6x-9re (=24st) 
Brei 1 nld av en markeer het midden vd nld met een draad. 
Breek bruin af en ga verder met rood voor de  rode borst en brei 2 nld tricot. 
Vlg nld: (2resbr) tot einde nld (=12st) 
Brei 1 nld av 
Vlg nld: (2resbr) tot einde nld (=6st) 
Breek de draad af, rijg door de steken, trek strak aan en hecht af. 
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Sluit de naad en laat een smalle gat in midden van de naad. Rijg door de opzetsteken en trek aan en 
hecht af. 
Keer juiste zijde buiten en vul op maar sluit de vulnaad nog niet. Gebruik zwart garen voor de ogen en 
snavel en hecht daarbij aan en af via het gat in de naad. 
Vul nu het lijfje verder op en sluit de naad. 
 
Voor de staart gebruik je bruin en zet je 4st op. Brei tricot en me 1st aan begin  van de nld totdat er 
8st op pen staan, brei dan nogmaals 8 nld tricot. 
Mind 1 st aan begin vd vlg nld totdat er nog 4st op staan en kant dan af. 
 
Met juiste zijde buiten naai de opzet en afkantrand aan elkaar vast en naai de naaleinden dicht aan 
beide zijden. 
Naai de opzet en afkantrand aan staartzijde van de vogel net beneden de geregen opzet van het lijf. 
Borduur nu eerst de pootjes op het topdeel van de theepotwarmer en naai dan het roodborstje erop 
vast. 


