
Breien is echt niet moeilijk. Alles wat 
je nodig hebt zijn twee breipennen  

en een bolletje wol. Je goeie humeur 
volgt dan vanzelf.

tik, tik, tik, tik...
heerlijk!BREIEN
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RAKETIJSJE
Club Geluk

SCHOMMEL
Instincts

WAT GAAN  
WE BREIEN?

THEEMUTS
Agnes & Annemarie

PATAT
Club Geluk
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Hoeveel draad je nodig hebt, reken je zo 
uit: breinaalden tot een dikte van 4,5 voor 
iedere steek 2 cm + 20 cm.
Breinaalden met een dikte van 5 tot 10 
voor iedere steek 3 cm + 20 cm.
Voor ons kussenhoesje hebben we een 
breinaalddikte van 4 nodig. We willen 40 
steken opzetten, dus dat wordt een draad 
van 40 x 2 = 80 + 20 = 100 cm. 

‘Echte’ breisters zetten zo steken op (of op 
een van de andere manieren die er 
bestaan...): sla de draad dubbel en leg de 
lus om duim en wijsvinger van de linker-
hand. Zie afbeelding 1 en 2

1

2

maatje 36 aan het breien bent in plaats 
van de beoogde maat 40, omdat je veel 
strakker breit dan het patroon vereist. Brei 
je te los, dan gebruik je gewoon dunnere 
pennen dan staat aangegeven. Brei je 
strakker dan het voorbeeld, dan gebruik je 
dikkere pennen.

STEKEN OPZETTEN
Je begint met steken opzetten. Dat lijkt 
allemaal veel moeilijker dan het is. En vind 
je het allemaal veel te veel gedoe, dan 
kun je natuurlijk gewoon lussen maken en 
die als beginnetje gebruiken. Zo hoort ’t 
niet, but who cares?

De basics
NAALDEN
Er bestaan naalden in allerlei diktes.  
Het nummer van de naalden staat gelijk 
aan de dikte van de naald in millimeters. 
De diktes lopen van 0,75 tot en met 30. 
Maar je kunt ook prima met afgezaagde 
bezemstelen breien. In principe is het: hoe 
dikker de naald, hoe dikker het garen dat 
je gebruikt. Maar je kunt heel grappige 
effecten bereiken door dun garen met 
dikke naalden te breien.

PROEFLAPJE
Je zult de eerste niet zijn die vrolijk zonder 
proeflapje aan de slag gaat en er pas 
achter komt dat de gebreide trui niet past, 
als ’ie al af is. Vandaar dat ervaren 
breisters wel altijd een proeflapje breien 
voordat ze een patroon gaan volgen. 
Niemand breit namelijk even strak of los 
als het voorbeeld. Het kan dus maar zo 
zijn dat jij met 20 steken opzetten een 

Eigenlijk hoef je je hand er niet voor om te draaien.  
Echt iedereen kan breien. Helemaal dit makkelijke  

kussenhoesje dat we hier samen met jou gaan breien. 

DE TECHNIEK

BREIEN
OOK JAPANNERS BREIEN.  
EN HET WERKT NOG AAN
STEKELIJK OOK. KIJK MAAR 
EENS OP:HTTPS://GROUPS.
YAHOO.COM/NEO/GROUPS/
KNITTINGINJAPAN/INFO

DIY

10

DIY

11



Steken opzetten

Zo ga je door tot je 40 steken op een 
naald hebt opgezet. Klaar? Dan kan het 
breien nu beginnen.

KLEURIG KUSSENHOESJE
We gaan het kussenhoesje maken in de 
averechte steek met twee kleuren. De 
averechte steek begin je altijd met een 
rechte steek. 

6: Trek deze draad door de duimlus. 7: Laat de lus van de duim glijden en haal het draadein-
de aan, tot de beide steken strak op de breinaald liggen. 8: Leg de einddraad weer om de 

duim. Steek de naald van onderen door de duimlus. 9+10: Haal de draad die van de 
wijsvinger komt, met de naaldpunt op. 11: Trek hem door de duimlus. 12: Laat de lus van de 

duim glijden en trek de nieuwe steek aan het draadeinde vast.

9

11

10

12

Steken opzetten

3: Neem de breinaald in je rechterhand en steek de punt van de naald onder de draad 
tussen duim en wijsvinger. Trek de draad een beetje aan. 4: Steek de naaldpunt van onderen 

door de duimlus. 5: Neem met de naaldpunt de draad op, die van de wijsvinger komt.  

3

5

7

4

6

8

Tip: Als je vrij dikke wol 
gebruikt die niet over-
al even dik gesponnen 
is, zie je oneffenheden 
in je breiwerk niet.
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1: Leg vervolgens de draad voor de linkernaald en schuif de rechternaaldpunt achter de 
gespannen draad van rechts naar averechts door de volgende steek. 2: Sla de rechternaald-

punt van voren om de gespannen draad. Hou de draad met de rechterduim op de naald 
vast. 3: En trek deze door de oude steek. 4: Schuif de oude steek van de linkernaald. 5: Leg 
opnieuw de draad voor de linkernaald. Leid de rechternaaldpunt achter de gespannen draad 
van rechts naar averechts door de volgende steek. 6: Leg de rechternaaldpunt van voren om 

de gespannen draad. 

De averechte steek

3

1

5

4

2

6

1: Een rechte steek brei je door de naald met de opgezette steken in je rechterhand te 
nemen en de draad die uit de knot wol komt, van buiten naar binnen tussen de kleine vinger 
en de ringvinger van de linkerhand. Wikkel de draad vervolgens twee keer om de wijsvinger. 
2: Neem nu de naald in de linkerhand. De gespannen draad ligt achter de naald. 3: Neem 
een tweede breinaald in de rechterhand en steek de naaldpunt van averechts naar rechts 

door de 1e steek. 4: Leg de naaldpunt achter de gespannen draad. 5: Hou de draad met de 
rechterwijsvinger vast en trek deze met de naaldpunt door de oude steek. 6: Schuif de rest 

van de oude steek van de linkernaald.

De rechte steek

3

1

5

4

2

6
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Zo ga je door tot je vindt dat de lap groot 
genoeg is voor een kussentje.  
Nu moet je gaan afkanten, want als je de 
naald er gewoon uittrekt, valt het breiwerk 
uit elkaar.

Wat te doen als...
…je een steek hebt laten vallen? 
Die kun je makkelijk ophalen met een haaknaald. Je schuift de 
haaknaald op de gladde kant in de gevallen steek (1).
Trek vervolgens de dwarsdraad door de gevallen steek (2). 
Haal met de haaknaald de volgende dwarsdraad op en trek ’m 
door de steek (3).

Ga zo door totdat de hele steek is opgehaald.

1 2 3

4 5

Nu heb je averecht gebreid. Doe dit in 
een kleur 5 naalden, oftewel toeren, lang. 
Nu ga je met een nieuwe kleur weer 5 
naalden breien. Met een nieuwe kleur 
beginnen gaat zo:

Een nieuwe kleur

De averechte steek

7: Trek de draad door de steek. 8: Schuif de oude steek van de linkernaald.

1: Begin bij het begin van een nieuwe toer, een naald met gebreide steken. Knoop de 
nieuwe draad aan de oude draad vast. 2: Schuif de knoop op de eerste steek en trek ’m vast. 

3: Brei met de nieuwe draad 5 naalden. Daarna pak je de oude kleur weer en brei je daar 
weer 5 naalden mee. 

7 8

1
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Aan elkaar naaien
Vouw de lap in tweeën, waarbij je één kant 
iets langer laat. Dat wordt de flap waarop 
de knoopjes voor de kussensluiting straks 
komen. Nu ga je de zijkanten aan elkaar 
naaien. Dat doe je als volgt:

Je neemt een stopnaald en trekt er een 
draad door. Dan neem je beurtelings twee 
draden van de rechterzijde en twee 
draden van de linkerzijde. Nu schuif je een 
binnenkussentje erin en sla je de flap 
eroverheen. Zet knoopjes vast op het 
stukje onder de flap. Als de knoopjes klein 
genoeg zijn, hoef je geen knoopsgaatjes 
te breien, maar trek je ze zo door de 
steken heen. Om het kussenhoesje nog 
een leuke finishing touch te geven, kun je 
er een stoffen letter op plakken. 

MINDEREN EN MEERDEREN
Wil je eens iets anders maken dan een 
rechte lap, dan zul je steken moeten meer-
deren en/of minderen.
Het is heel simpel: heb je minder steken 
nodig, dan steek je de naald door 2 lussen 
en breit ze samen als waren ze 1 lus.
Heb je meer steken nodig, dan pak je een 
lus en breit ’m eerst in de rechte steek. 
Maar je laat ’m niet afglijden. Dan haal je 
de draad naar voren en brei je dezelfde 
lus in een averechte steek en die laat je 
wel afglijden. Dan heb je uit 1 lus 2 lussen 
gemaakt. 

Afkanten
Voor het afkanten brei je de eerste twee 
steken van de linkernaald recht. Dan pak 
je met de linkernaald de 1e steek die op 
de rechternaald zit. Die trek je over de 2e 
lus heen. Het is een beetje uitproberen, 
voordat je de slag te pakken hebt. Het is 
bijvoorbeeld handig als de 2e lus lekker 
strak zit, dan glijdt de 1e lus er makkelijker 
overheen. Dat kan simpel door de draad 
aan te trekken. Ga net zo lang door totdat 
je de laatste lus hebt gehad. Knip de 
draad af en haal ’m door de laatste lus (zie 

afbeelding).

DE BREIKOORTS TE PAKKEN? 
NEEM DAN ’NS EEN KIJKJE  
OP WWW.STICHNBITCH.NL 
VOOR ALLERLEI LEUKE INFO 
OVER BREIEN
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thee
muts

kijk voor de beschrijving op p.91

nodig:
+  3 of 4 soorten 

turquoise garens
+  3 of 4 soorten 

blauwe garens
+  1 bol fluor oranje, 

daar kun je dan 3 of 
4 kleine pompons 
van maken

+  4 groene kralen
+  Breipennen nr 8
+  Haaknaald nr 4
+  Pomponset of 

kartonnetjes om 
pompons van  
te maken 

+  Naald
+  Schaar

schom-
mel

kijk voor de beschrijving op p.92

nodig:
+  30 meter zwart klimtouw 

8 mm dik
+  2 gelaste ringen  

35mm x 5mm
+  1 bezemsteel, door-

midden  gezaagd
+  1 stalen staaf 8 mm dik, 

doormidden  gezaagd in 
2 stukken van 45 cm

+  2 schommelhaken voor 
aan het plafond
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raket 
ijsje

kijk voor de beschrijving op p.93

nodig:
+  Garen in rood, geel, 

oranje en lichtbruin 
nr 3/4

+  Sokkenbreinaalden 
nr 3

+  Knuffelvulling
+  IJsstokje
+  Schaar
+  Stopnaald

patat
kijk voor de beschrijving op p.94

nodig:
+  Garen nr. 3/4 in: wit (kl. 1), 

rood (kl. 2), oker, geel en 
een leuke kleur voor het 
vorkje

+  Breinaalden nr 3
+  Kabelnaalden
+  Knuffelvulling
+  satéprikkertje/vorkje
+  Schaar
+  Stopnaald
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