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Inleiding

Toen Harry Potter en de Steen der Wijzen in 2001 voor het eerst in de 

bioscoop te zien was, werd de film meteen een wereldhit. De mensen 

stonden in de rij voor een kaartje, gekleed als hun favoriete personage en 

zwaaiend met een toverstaf. Bij elk van de films was ik present, breiwerk 

mee en de sjaal van Ravenklauw om. De films trokken me de magische 

wereld van Zweinstein in. Ik lette scherp op de breisels en alles wat met 

wol te maken had; in mijn hoofd was ik al bezig met het patroon en het 

garen. Daarmee was ik echt niet de enige. Na de eerste film zag je over de 

hele wereld op Harry Potter geïnspireerde breisels verschijnen.

De tovenaarswereld van de films is zo uitgestrekt als ons eigen universum 

en wemelt van de wezens, boeiende personages, toverspreuken, locaties en 

eindeloze wollige inspiratie. Telkens wanneer ik me met mijn breiwerk op 

de bank nestel voor een Harry Potter-filmmarathon met mijn kinderen, 

inspireert deze magische wereld me wel tot iets nieuws. Door middel van 

sjaals, truien, knuffels en accessoires kun je laten zien dat je fan bent van 

deze films en bij de betovering wilt horen. Wij breifanaten pakken een paar 

stokjes met wat draden en maken daar prachtige dingen van. Zo creëren we 

onze eigen magie.

Magisch breien was nog maar het begin van de breisels geïnspireerd op 

Harry Potter. In dit nieuwe boek vind je veel meer patronen van kleding en 

accessoires uit de films, zoals het valies van Professor Zwamdrift (blz. 199) 

en de Zweinstein Zwerkbaltrui (blz. 49), plus nog meer knuffels, accessoires 

en op de films geïnspireerde kleding als de Zegevlierkousen (blz. 131) en de 

‘Dobby is Free’-sokjesslinger (blz. 203). Het boek bevat creaties voor jong 

en oud, alle maten en elke woning. Nu de tovenaarswereld steeds groter 

wordt door de Fabeldierenfilms, ontstaan er ook meer mogelijkheden voor 

andere magische breisels. De films spelen zich af in de jaren 20 van de vorige 

eeuw, een periode die volop inspiratie biedt, net als de nieuwe personages, 

onvergetelijke wezens en weer een heel andere stad. Brei bijvoorbeeld je 

eigen Ni�er (blz. 11), de cloche van Tina Goldstein (blz. 57) of een Occamy-

trui in schitterende kleuren (blz. 115).

Na al die jaren krijg ik nog steeds kippenvel wanneer ik de openingstune 

van de films hoor en het logo van Warner Bros. in de wolken zie. Nog steeds 

brei ik enthousiast verder en creëer ik mijn eigen magie.

Veel breiplezier,

Tanis
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Wonderlijke 
wezentjes

‘ER ZIJN GEEN VREEMDE WEZENS, ALLEEN 

KORTZICHTIGE MENSEN.’

Newt Scamander, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald



TOVENAARS-
KLEDING

Rubeus Hagrid: ‘Je bent een tovenaar, Harry.’ 

Harry potter: ‘een wat?’

Harry Potter en de Steen der Wijzen



Alles 
in stijl

‘Welkom, welkom bij een nieuw schooljaar!’

Professor Perkamentus, 
Harry Potter en de Gevangene van Azkaban



Aparte 
accessoires

‘Ik hou van toverkunst.’

Harry Potter, Harry Potter en de Vuurbeker



Woord van dank

Als ik terugkeer naar de tovenaarswereld, is er maar eentje die ik in mijn 

zwerkbalteam wil en dat is mijn fantastische redactrice, Hilary VandenBroek. 

Jouw geduld is eindeloos en jij bent mijn favoriete Ravenklauw.

Aan mijn gezin, Roger, Callum en Astrid: ik voel me gedragen door jullie 

liefde en steun toen we samen weer de Wegisweg namen. Dank voor jullie 

voortdurende aanvoer van koÎe, de Jenga-pauzes, de wandelingen, de 

fietstochten en de knuffels. Jullie blijven mijn hoeksteen.

Aan mijn vader en moeder, die nooit mopperden toen ik als kind ’s avonds laat 

onder de dekens lag te lezen of te breien. 

Een dankjewel van Groemp-formaat voor mijn technische redactrice met haar 

adelaarsblik, Meaghan Schmaltz. Jouw aandacht voor details is pure magie.

Aan de bedreven ontwerpers met hun briljante ideeën en kundigheid: jullie 

talent is zo verbazingwekkend als een Patronus. Ik ben eeuwig dankbaar dat ik 

jullie afdelingshoofd mag zijn.

Ik sta in het krijt bij mijn geweldige modelbreisters, Kathey Harris en Drew 

Harder. Jullie harde werken en extra paar handen stel ik zeer op prijs!

Een overvloedig woord van dank aan de begaafde garenververs en 

garenfabrikanten die me voorzien hebben van garens. Jullie zijn getalenteerde 

heksen en tovenaars.

Oneindig veel dank aan mijn familie bij Insight. Een tien met een griffel!
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