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INLEIDING
Grijp die breinaalden! Ga op zoek naar een haaknaald!  
Rijg een draad door een naald! Knip een lap stof in stukken!  
Zet de naaimachine aan! Want voor je ligt het enige echte en 
complete Ketnet brei-, naai- en haakboek.

Zeg nu zelf, wat is er leuker dan met een zelfgebreide muts naar 
school gaan? Of je slaapkamer pimpen met een gehaakte poef,  
een vrolijke vlaggenlijn of een superzacht kussen? Vanaf nu hoef jij 
niet meer na te denken over cadeautjes, want je maakt zelf de meest 
geweldige hebbedingen: een grappig geldbuideltje bijvoorbeeld, 
of kleurige onderzetters of een heel mooie tas. Je vrienden en 
vriendinnen zullen het fantastisch vinden om te spelen met jouw 
zelfgemaakte kegelspel, grappige vingerpopjes of gekke sokbeesten.

Moeilijk? Helemaal niet. Oké, je moet een paar technieken onder  
de knie krijgen, maar dat lukt je vast wel. Kijk goed naar de tekeningen 
en foto’s in dit boek en vraag eventueel hulp aan mensen uit je buurt 
die kunnen haken, naaien of breien. En onthou: elk begin is moeilijk. 

Bij elk werkstuk staat aangegeven hoe moeilijk het is. Begin met 
eenvoudige spulletjes. Voor je het weet kun je ook de moeilijkere 
dingen aan. Haken, breien en naaien zijn een beetje als leren lezen  
en schrijven. De eerste woordjes kosten moeite, maar zodra je weet 
hoe het moet, gaat het alsmaar vlotter.

En weet je wat het allerleukste is? De complimentjes die jij straks zult 
krijgen als je je zelfgemaakte spullen toont. Ik wens je alvast  
heel veel handwerkplezier.
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BREIEN

Breien is al lang niet meer alleen voor oma’s. 
Integendeel! Wat is tegenwoordig hipper 

dan een zelfgebreide sjaal of muts?

Niks is trouwens zo gezellig als  
het geluid van tikkende breinaalden.  
Het vraagt wat oefening en geduld in  

het begin, maar als je de techniek onder  
de knie hebt, kun je zo’n beetje alles breien.
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Om te breien heb je minstens twee breinaalden nodig. Je kunt ook breien met 
meer dan twee naalden, maar dat doen we niet in dit boek. Breinaalden kunnen van 
kunststof, metaal of hout gemaakt zijn. Aan de achterkant zit een bolletje, zodat de 
wol niet van je breinaalden schuift. Op dat bolletje staat een nummer. Dat duidt 
de dikte van je breinaalden aan. Heel dunne breinaalden hebben bijvoorbeeld 
nummer 2. Heel dikke naalden kunnen gaan tot nummer 15 en gebruik je voor  
heel dikke wol. Hoe dikker de wol die je gebruikt, hoe dikkere breinaalden je  
nodig hebt. Op het etiket van de wol staat een tekening van een haaknaald  
en breinaalden met een cijfer erbij.

 

OPZETTEN
Bij het begin van je breiwerk moet je eerst steken op de breinaald zetten.  
Dat heet ‘opzetten’. 

OPZETLUS

HANDIG WEETJE
Als je geen breinaalden bij  
de hand hebt, kun je ook met je 
vingers breien. 
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Er bestaan verschillende manieren om een breiwerk op te zetten.  
De manier op de tekeningen is heel eenvoudig, met lusjes.

⊲ Je begint met een opzetlus.
⊲ Maak een lusje met de draad zoals in de eerste tekening.
⊲ Haal de draad door dat lusje.
⊲ Stop je breinaald in de lus (tekening 2) en trek de lus aan (tekening 3).  

De eerste steek staat nu op je breinaald.

 
OPZETTEN

⊲ Zet dan de rest van de steken op je breinaald.
⊲ Neem de breinaald met de opgezette steek in je rechterhand.  

Draai de draad om je duim, zoals op de tekening. 
⊲ Stop de breinaald in de achterkant van de draad. Kijk naar het rode pijltje  

op de tweede tekening. Trek aan. Zet zo veel lusjes op je breinaald als  
er steken nodig zijn.

 

TIPS
Vraag hulp aan iemand die kan breien 
als het opzetten nog moeilijk is.
Kun je rechts breien? Zet je breiwerk 
dan ‘al breiend’ op. Dat is niet veel 
moeilijker maar wel veel steviger.
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STEKEN BREIEN
 

RECHTS

⊲ Hou de breinaald met de opgezette steken in je linkerhand en de lege breinaald 
in je rechterhand. Stop de lege breinaald van voren naar achteren door  
de eerste steek. De lege breinaald zit nu onder de breinaald met de steken.  
De draad zit achter het breiwerk.

⊲ Leg de draad van onderen naar boven en van rechts naar links over de breinaald 
die je in de lus hebt gestopt. 

⊲ Haal de draad met de onderste breinaald door de lus. 
De steek staat nu op de lege breinaald maar ook nog op de breinaald met  
de opzetlussen.

⊲ Haal de steek van de breinaald met de opzetlussen en trek aan.
⊲ Doe hetzelfde met de volgende lus.

Brei de naald op dezelfde manier uit. Keer het werk (en hou de naald met  
alle steken dus weer in je linkerhand) en begin opnieuw met de volgende rij.  
Brei de steken op dezelfde manier.

Als je alle naalden rechts breit, krijg je een breiwerk met ribbeltjes.  
Dat heet dan ook de ‘ribbelsteek’.
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BREIEND OPZETTEN
Je kunt ook ‘al breiend’ opzetten.  
Dat is een klein beetje moeilijker, 
maar je steken zitten steviger op de 
breinaald. Dat maakt vooral het breien 
van de eerste rij gemakkelijker.

 ⊲ Als je begrijpt hoe je rechts moet 
breien, kun je al breiend opzetten.  
Zet een opzetlus op de breinaald.

 ⊲ Neem de breinaald met de opzetlus  
in je linkerhand.

 ⊲ Stop de lege breinaald in de opzetlus 
onder de breinaald met de opzetlus.

 ⊲ Sla de draad van onderen naar boven 
en van rechts naar links over de 
breinaald die je in de lus hebt gestopt.

 ⊲ Haal de draad met behulp van de 
onderste breinaald door de lus. Je 
hebt nu op elke breinaald een lus.

 ⊲ Zet de lus van de rechterbreinaald bij 
op de linkerbreinaald. Je hebt nu twee 
steken op de linkerbreinaald.

 ⊲ Maak een volgende steek op dezelfde 
manier. Zet zo veel steken op als je 
nodig hebt.
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AVERECHTS

⊲ Neem de breinaald met steken in je linkerhand en de lege breinaald  
in je rechterhand. Stop de lege breinaald van achteren naar voren door  
de eerste steek. 

⊲ De lege breinaald zit nu onder de breinaald met de steken. De draad zit voor je 
breiwerk. Leg de draad van voren naar achteren en van rechts naar links over  
de lege breinaald. 

⊲ Haal de draad met behulp van de lege breinaald door de steek.
⊲ Je hebt nu een steek op de lege breinaald. Haal de steek van de breinaald  

met alle steken. Trek de draad aan.
⊲ Brei de rest van de steken op dezelfde manier.

Als je een breiwerk wilt met aan de ene kant lusjes en aan de andere kant 
ribbeltjes, brei je een naald rechts en een naald averechts. Dat noemen we 
‘tricotsteek’ breien.
 
Boordsteek krijg je als je een steek rechts en dan een steek averechts breit in 
dezelfde naald. Het getal naast ‘boordsteek’ duidt aan hoeveel steken rechts  
en hoeveel steken averechts je moet breien. ‘Boordsteek 1/1’ wil zeggen  
één steek rechts, één steek averechts. ‘Boordsteek 2/2’ zijn twee steken rechts,  
twee steken averechts.

16



MINDEREN DOOR SAMENBREIEN

Soms wil je een breiwerk smaller maken. Je wilt dus dat er minder steken  
op je breinaald staan en dat je breiwerk schuin gaat. Een eerste manier is 
‘minderen door samenbreien’. 

⊲ Je stopt de breinaald dan door twee steken tegelijkertijd in plaats van door één. 
Je breit de steek zoals je gewoon rechts of averechts zou breien, maar haalt  
de draad door twee lusjes.

AFKANTEN EN MINDEREN DOOR OVERHALEN

Aan het einde van je breiwerk moet je de steken ‘afkanten’. Anders ‘vallen’ ze  
en blijft er niets van je breiwerk over.

⊲ Om een steek af te kanten brei je eerst twee steken rechts (of averechts).
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⊲ Dan stop je de linkerbreinaald in de achterste steek en je haalt hem over  
de eerste steek. Je hebt nu nog maar één in plaats van twee steken op  
de naald staan.

⊲ Brei de volgende steek en haal de achterste steek weer over de eerste steek.  
Op de rechterbreinaald staat telkens maar één steek.

⊲ Zo kant je de hele rij af. Op het einde haal je de draad door de lus en  
je trekt hem aan.

Je kunt deze werkwijze ook gebruiken om te minderen. Je kant dan gewoon  
het aantal steken af dat minder op je breinaald moet staan. Dit heet ‘minderen  
door overhalen’.
 

STEKEN OPRAPEN

Bij een breiwerk kun je al eens een steek ‘laten vallen’. Dat is vervelend, want  
1. er staan niet meer genoeg steken op je breinaald en  
2. je krijgt een lelijke ladder in het breiwerk.

Gevallen steken moet je dus weer ‘oprapen’. 

Het gemakkelijkste is de steek oprapen met een haaknaald. 
⊲ Stop de haaknaald door de gevallen steek en haal het draadje achter de steek 

door de lus. Ga zo helemaal tot boven (er liggen geen draadjes meer achter  
de steek).

⊲ Let wel op dat je de draad aan de juiste kant door de steek haalt. 
Bij rechtse steken doe je dat van achteren naar voren. Bij averechtse steken  
van voren naar achteren. Vraag eventueel hulp aan iemand die kan breien.
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HET BREIWERK IN ELKAAR ZETTEN

Je kunt een breiwerk zo in elkaar zetten dat je de naad (waar de twee stukken 
samenkomen) amper ziet.

⊲ Leg de twee stukken die je aan elkaar moet naaien naast elkaar.  
Haal de draad door het breiwerk zoals op de tekening.

BREIWERK  
OPSPANNEN

Een gebreide lap ziet er niet altijd even 
gelijkmatig uit. Om de randen glad te 
krijgen en de steken er wat mooier 
te laten uitzien, moet je het breiwerk 
‘opspannen’.  
Daarvoor vouw je eerst een deken of een 
tafellaken dubbel, zodat het lekker dik is. 
Leg daar de gebreide lappen op en steek 
ze vast met spelden. Trek zeker niet te 
hard aan je breiwerk en meet alles goed 
na. Zorg er ook voor dat de randjes niet 
meer naar binnen krullen. 
Spuit de gebreide lap een beetje nat  
met een plantenspuit en leg er een  
dikke badhanddoek op. Laat je breiwerk 
zo helemaal opdrogen, het liefst een  
hele nacht.
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