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KOM BREIEN BIJ KVLV
Breien is leuk. Maar in groep wordt het nog gezelliger. 
Jaarlijks organiseert KVLV, Vrouwen met vaart meer dan 
700 breisessies in heel Vlaanderen. Van een traditionele 
wollen muts tot een hip kleurrijk sjaaltje: je leert het  
allemaal in enkele lessen. Ervaren breisters en  
enthousiaste starters delen er hun passie en kennis  
met jou in een gemoedelijke sfeer. 

KVLV, Vrouwen met vaart brengt in 860 lokale groepen  
vrouwen samen om te sporten, nieuwe kooktrends te  
ontdekken, deel te nemen aan leuke workshops en zich  
creatief te laten uitdagen.
Vind een breicursus in je buurt via www.kvlv.be.
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VAN MAKKELIJK TOT EEN UITDAGING

Kies basissteken, basismotieven en basistechnieken 
als je begint met breien. 
Je herkent ze aan dit symbool:                 en je kunt ze 
toepassen in eenvoudig breiwerk.

In het hoofdstuk ‘Informatie voor beginners’ bundel-
den we de basistechnieken die je nodig hebt wanneer 
je begint met breien.

Kies in het begin voor kleine, eenvoudige projecten 
die je breit met twee breinaalden. Gebruik garen van 
middelmatige dikte (voor breinaalden nr. 3,5 tot 5) in 
een lichte kleur. De eenvoudige breiprojecten 
in dit boek, herken je aan dit symbool:   

Elk motief en elke techniek wordt met een label in 
moeilijkheidsgraad ingedeeld.

DE SYMBOLENGRAFIEK

BREISYMBOLEN

Breisymbolen zijn een korte vertaling van de soms 
lange werkbeschrijvingen van steken en motieven. Elk 
symbool staat voor een bewerking van één of meer-
dere steken. Zodra je de symbolen kent, zie je in een 
oogopslag de te maken breibewerking. Deze ‘breis-
tenografie’ is nuttig om grote beschrijvingen beknopt 

weer te geven. Laat de lijst met symbolen je niet 
afschrikken. Je zult versteld staan hoe snel je ze leert.

Gevorderde breisters gebruiken symbolen als hulp-
middel om nieuwe reeds gebreide motieven of foto’s 
van breimotieven om te zetten in een technische fiche 
zonder eerst meerdere proeflappen te moeten breien. 
Creatievelingen ontwerpen met een nieuwe combinatie 
van breisymbolen telkens een eigen breimotief.

Bij ingewikkelde of grote breimotieven wordt enkel de 
symbolengrafiek vermeld omdat die overzichtelijker is 
dan de beschrijving in tekst.
 

 

weetje
SYMBOLENTAAL BEGRIJPEN

 een driehoek duidt op   minderen

 een halve cirkel duidt   op meerderen

 gevuld is rechts breien 

 horizontaal doorstreept is averechts breien
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Bij het be indigen van een breiwerk worden de steken afgekant zodat ze 

niet kunnen doorritsen. Je kunt op verschillende manieren afkanten en 

elke methode heeft specifieke kenmerken. De afgekante steken vormen 

meestal de bovenkant van het breiwerk.

Breiwerk afkanten
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AFKANTEN DOOR OVERHALEN 

Afkanten door rechts overhalen 
Afkanten door rechts overhalen is de meest gebruikte 
afkanting. Maak je de afkanting aan de voorkant dan 
zie je een kettingrand; maak je ze aan de achterkant 
dan zie je een ribbel aan de voorkant. Bij het afkanten 
door overhalen krijg je een weinig rekbare rand.

- Brei de eerste twee ste-

ken rechts.

- Haal de eerst gebreide steek met de punt van de 

linkerbreinaald over de tweede gebreide steek en over 

de punt van de rechterbreinaald.

- Brei de volgende steek 

rechts en haal de vorige 

steek over de pas gebrei-

de steek. Herhaal tot het 

gewenste aantal steken 

afgekant is.

Herhaal de bewerking van het afkanten tot het ge-
wenste aantal steken afgekant is. Knip na de laatste 
steek de draad op minimum 10 cm af, stop het 
draadeinde door de laatste steek en trek aan (dit heet 
afhechten).
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Afkanten door averechts overhalen 
Met de averechtse overhaling krijg je een decoratieve ribbel.

- Brei de eerste twee ste-

ken averechts. Breng de 

werkdraad naar achter.

- Haal de eerst gebreide steek met de punt van de 

linkerbreinaald over de tweede gebreide steek en over 

de punt van de rechterbreinaald.

- Brei de volgende steek 

averechts en haal de 

vorige steek over de pas 

gebreide steek. Herhaal 

tot het gewenste aantal 

steken afgekant is.

Tip
Voor een zeer 

elastische kettingrand brei je af 

en toe de afgekante steek: zet 

de steek op de linkerbreinaald 

en brei hem, schuif de gebreide 

steek terug op de rechter- 

breinaald en kant  

verder af.

Tip
Kant bij motieven de 

steken af zoals ze op de 

breinaald staan: rechtse steken 

rechts, averechtse steken  

averechts. Voor een lossere 

afzetrand gebruik je een dikkere 

breinaald om af te 

kanten.



Technieken 
voor doorzetters
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Zomen en boorden vormen de onderkant van breiwerk. Ze krullen niet om 

en zorgen ervoor dat het breiwerk mooi recht valt. De meest gebruikte en 

eenvoudige zoomboorden zijn de zoomboord in ribbelsteek en boordsteek*.

Zomen
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MINI ZOOMBOORD

De mini zoomboord met ribbel wordt gebreid bij het 
begin van breiwerk in jersey zodat de opzetrand bijna 
niet oprolt.

- Zet het gewenste aantal steken op met een 

Italiaanse opzet.

- Brei 2 naalden averechts.

- Brei het werkstuk in jersey.

DUBBELE ZOOMBOORD 
MET VOUWLIJN

De dubbele zoomboord met vouwlijn is een vaste 
dubbele boord die mooi plat blijft liggen. Langs de 
onderrand loopt een ribbel.

- Zet het gewenste aantal steken op in een opvallende 

katoenen draad en brei 1 naald rechts.

- Brei met het garen van het werkstuk de boordhoogte 

in jersey of boordsteek.

- Brei aan de goede kant van het werk 1 naald ave-

rechts. Dat wordt de vouwlijn. 

- Brei de boordhoogte voor het kledingstuk in de ge-

wenste steek.

- Vouw de onderboord dubbel met de averechtse kan-

ten op elkaar.

- Brei de steken van de breinaald samen met de ste-

ken van de eerste rij in het garen van het werkstuk.
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Zomen
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- Neem met de linkerbreinaald van onder naar boven 

de ribbel net boven de gekleurde draad op.

- Brei de opgeraapte lus rechts samen met de steek op 

de linkerbreinaald.

- Herhaal tot het einde van de boord.

- Brei het breiwerk verder en verwijder na een aantal naalden de katoenen draad.

DUBBELE ZOOMBOORD MET MUIZENTANDJE

De dubbele zoomboord met muizentandje is een vaste dubbele boord die 
mooi plat blijft liggen. De onderrand is gekarteld.

- Zet het gewenste aantal steken op in een opvallende katoenen draad en 

brei 1 naald rechts.

- Brei met het garen van het werkstuk de boordhoogte in jersey of boord-

steek.

- Brei het muizentandje aan de goede kant van het werk: *1 r - me omsl r - 

mi r sambr nr rts* - herh van * tot *.

- Brei in de teruggaande averechtse naald uit de omslagen weer 1 steek.

- Brei de boordhoogte voor het kledingstuk in de gewenste steek.

- Vouw de zoomboord dubbel.

- Brei de steken van de breinaald samen met de steken van de eerste rij 

in het garen van het werkstuk.

- Brei verder en verwijder na een aantal naalden de katoenen draad.



AFMETINGEN

Kleine lama 20 cm hoog - grote lama 50 cm 

hoog

NODIG

 - Air Wool Addicts by LangYarns (50 g/ca 

125 m) 84 % scheerwol + 16 % polyamide 

• 50 g/2 x 50 g ecru nr. 1001.0094 

• restje beigebruin nr. 1001.0026 voor klei-

ne lama 

• restje roze nr. 1001.0029 voor grote lama

 - draadje splijtgaren, bruin en/of zwart voor 

ogen en mond

 - breinaalden nr. 4 + extra breinaald

 - haaknaald nr. 3

 - borduurnaald, schaar, enkele kopspelden

 - zachte vulling

De gekleurde lama’s op p. 477 zijn gebreid in 

de kleuren oker nr. 1001.0011 en blauwgroen 

nr. 1001.0074.

Knuffellama

WERKWIJZE

 - Zet 30/60 stn op met de eenvoudige opzet en brei-
naalden nr. 4 in beigebruin/beigebruin/roze.

 - Brei 4/8 nldn jersey.
 - Knip de beigebruine/roze draad af en brei 10/20 nldn 

jersey met ecru.
 - Meerder 3/6 stn uit onderliggende steek (p. 120) in 

de 8e/10e, 15e/18e en 23e/26e steek. Voor de grote 
lama meerder je verder in de 34e, 42e en 50e steek 
(33/66 stn).

 - Brei 3/7 nldn jersey.
 - Meerder 3/7 stn uit onderliggende steek  

(p. 120) in de 5e /5e, 14e /15e, 28e/23e st. Brei 3/7 
nldn jersey. Voor de grote lama meerder je verder in 
de 31e, 39e, 48e en 55e st (36/73 stn).

 - Meerder 4/6 stn in de 7e/11e, 14e/22e, 21e/33e, 28e 
/44e st. Voor de grote lama meerder je verder in de 
55e en 66e st (40/79 stn).

 - Brei nog 3/7 nldn jersey.
 - Brei tot in de helft (20/40 stn). Vouw het breiwerk 

samen met de rechtse jerseykant naar buiten. De 
breinaalden liggen tegen elkaar.

 - Neem een 3e breinaald en kant 11/22 stn van beide 
breinaalden samen af. 
xx Brei de 1e steek van de voorste breinaald en de 

1e steek van de achterste breinaald samen.
xx Brei de 2e steek van de voorste breinaald en de 

2e steek van de achterste breinaald samen.
xx Haal de 1e steek van de rechterbreinaald over de 

2e steek.
xx Brei de 3e steek van de voorste breinaald en de 

3e steek van de achterste breinaald samen.
xx Haal de 1e steek van de rechterbreinaald over de 

2e steek.
xx Herhaal met de volgende steken tot de 11/22 stn 

zijn afgekant.
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BABY’S & KINDEREN

 - Schuif de overblijvende steek van de 3e breinaald  
bij op de rechternaald en brei av verder met  
2 breinaalden.

 - Brei de hals: 19/36 stn en 20/42 nldn.
 - Minder 3/5 stn door de 5e en 6e/5e en 6e, de 11e 

en 12e /11e en 12e, 16e en 17e/17e en 18e stn ave-
rechts samen te breien. Minder voor de grote lama 
verder door de 23e en 24e/29e en 30e stn averechts 
samen te breien (16/31 stn).

 - Brei nog 3 nldn.
 - Minder voor de grote lama 5 stn door de 4e en 5e, 

9e en 10e, 14e en 15e, 19e en 20e, 24e en 25e stn 
samen averechts te breien.

 - Brei voor de grote lama nog 3 nldn jersey.
 - Brei de steken 2 per 2 samen.
 - Knip de werkdraad af op 30 cm en trek hem door de 

overgebleven stn.

AFWERKING

 - Draai het breiwerk met de averechtse jersey naar 
buiten.

 - Naai de zijnaad dicht.
 - Vul bij de grote lama eerst de hals op.
 - Vorm de pootjes door de twee kanten 5/10 cm, kleur 

op kleur, dicht te naaien.
 - Vul het diertje op met zachte vulling.
 - Naai onderaan de pootjes dicht met de matrassteek 

(p. 57).

SNUIT HAKEN

Kleine lama
 - Haak 6 vasten in een garenring.
 - Haak verder in spiraalvorm: 
xx 1e toer: haak 2 vasten op elke steek (12 vasten).
xx Haak vanaf nu 1 vaste op elke vaste tot in totaal  

4 à 5 toeren.
 - Knip de draad af.
 - Naai de snuit op het diertje op ong. 1,5 cm van de 

bovenkant gemeten en vul het tegelijk met een beetje 
vulling.

 - Naai boven de snuit Franse en driedubbele knopen 
en lussen voor het haar. Wikkel bij een Frans knoopje 
de draad eenmaal rond de naald alvorens in de stof 
te steken, voor een driedubbele knoop wikkel je de 

draad driemaal rond de naald vooraleer je in de stof 
steekt.

 - Borduur de ogen met een losse kettingsteek (p. 350). 
Borduur een horizontale steek voor de mond. 

 - Naai met een dubbele draad lussen voor de staart. 

Grote lama
 - Haak 7 vasten in een garenring.
 - Haak verder in spiraalvorm:
xx 1e toer: haak 2 vasten op elke steek (14 vasten).
xx 2e toer: haak op iedere vaste twee vasten (28 

vasten).
xx 3e toer: haak *2 vasten in één steek, 3 vasten* - 

herhaal van * tot * (37 vasten)
xx Haak nog 2 toeren zonder te meerderen.

 - Knip de draad af.
 - Naai de snuit op het diertje op ong. 3 cm van de 

bovenkant gemeten en vul het tegelijk met een beetje 
vulling.

 - Naai boven de snuit met ecru breigaren Franse en 
driedubbele knoopsteken. Naai op de kop lussen 
voor het haar. Wikkel bij een Frans knoopje de draad 
eenmaal rond de naald alvorens in de stof te steken, 
voor een driedubbele knoop wikkel je driemaal de 
draad rond de naald vooraleer je in de stof steek.

 - Borduur ogen en mond met lichtroze breigaren.
 - Naai met een dubbele draad ecru breigaren lussen 

voor de staart. 
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