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Frustrerend he, zo’n verfrommeld stukje breiwerk dat amper lijkt op de foto van het patroon? Zit jij ook
zo te worstelen met foutjes en lijkt breien veel te moeilijk?
Alle dingen die mij jaren hebben gekost om te leren heb ik in deze gids gezet. Klaar om een brei expert
te worden? Natuurlijk komt met ervaring meer kennis en kunde, maar met deze tips gaan je
breiprojecten direct naar een hoger niveau!
 
 
 
-1- Kies je patroon zorgvuldig
 
Breien kost tijd, veel tijd, vooral als je net bent begonnen! Als jij een groot patroon kiest, zorg dan
dat je er ook echt blij van wordt! Zie het voor je en krijg er zin in om het project straks te dragen!
Die extra motivatie gaat je door de langzame steken en de foutjes heen helpen. 
Je kan er ook voor kiezen om eerst een klein project te maken, zodat je wat kan oefenen met
breitechnieken. Daarna kan je vol zelfvertrouwen beginnen aan je grote project!
 
 
-2- Goed breigaren
 
Ja heel flauw, ik weet het, maar als er iets belangrijk is voor het brei resultaat, is het je breigaren!
Over het algemeen krijg je waar je voor betaald met breigaren, maar zeker niet altijd! Ook dure
wol kan gaan pluizen en pillen. Als je wil dat je project lang meegaat dan is het belangrijk om
goed na te denken wat je gaat kopen. 
Ten eerste het materiaal, ga je voor synthetisch (acryl, nylon, polyamide) of ga je voor wol
(schaap, alpaca, geit, yak, kameel.. !)? Is een mix misschien de beste keuze voor dit project? 
Klinkt superingewikkeld? Ja dat is het best wel, maar ook weer niet. Het beste wat je kan doen is
kijken welk materiaal er is gebruikt in het patroon! Als je (ongeveer) hetzelfde koopt, dan zit je
goed! Let natuurlijk ook op de dikte van het garen dat gebruikt is en in welke stekenverhouding
het gebreid is. 
Van heel goedkoop garen kan je over het algemeen niet teveel verwachten qua duurzaamheid.
Toch heb ik al een jaar of 12 één van mijn eerste truien liggen, gemaakt van goedkoop acryl van
een bekende winkel. De trui ziet er nog prima uit, dus goedkoop is zeker niet altijd slecht!
Voor een belangrijk project (een babydeken die je graag mee wil geven als die baby later het huis
uit gaat) is het beter om goede kwaliteit breigaren aan te schaffen van een bekend merk dat
goed staat aangeschreven.
Wat je ook doet, als je net begint met breien, kies dan geen donkere kleur! Het is dan veel te
lastig om te zien wat je doet. Hetzelfde geldt voor harig of pluizig garen. Maak het jezelf makkelijk
en kies als beginner voor glad, licht- of felgekleurd breigaren van gemiddelde dikte of iets dikker
(voor breinaald 5-8 is prettig om mee te werken).
 
 
 
 

www.breistudiokim.nl



In welke richting is het breiwerk gebreid (van boven naar onder, van links naar rechts,
binnenstebuiten?)?
Is dit patroon in het rond gebreid of in platte delen?
In welke volgorde ga je breien (eerst de voorkant, dan de achterkant, dan de mouwen?)?
Staan er brei instructies die je tegelijkertijd moet volgen op dezelfde naald? (bijvoorbeeld
meerderen voor een V-hals en tegelijkertijd minderen voor een armsgat?) Markeer deze
alvast of maak er een notitie van!
In welke andere onderdelen van het patroon moet je extra opletten op de instructies?
Markeren maar!
Zijn er technieken die je nog niet beheerst of afkortingen die je niet kent? Tip: zoek ze op
Youtube, het meeste is wel te vinden (ik probeer zoveel mogelijk nederlandstalige
techniekfilmpjes te plaatsen!).

-3- Lees je patroon helemaal door
 
Als je net zoals mij bent en superenthousiast direct begint met steken opzetten als je een
nieuw breipatroon hebt, rem jezelf dan even af! Het is heel belangrijk om alle informatie in
het patroon eerst door te lezen. Zorg dat je begrijpt hoe de ontwerper het breiwerk heeft
gemaakt: 
 

 
 
-4- Brei een proeflapje 
 
Een proeflapje is heel belangrijk om de stekenverhouding te meten, maar ook om te kijken
hoe je breisel eruitziet en aanvoelt. Soms klopt de stekenverhouding, maar voelt het breisel
te ‘gaterig’, dun en slapjes. Of het omgekeerde, heel stug en niet zo elastisch. Doe vooral ook
de wapper-test, hou je lapje aan de rand vast en wapper een beetje. Is het een soepel
golvend stofje of is het net een stuk dik papier? In het engels noemen ze dit fenomeen
‘drape’, laten we het maar de mate-van-wapperigheid noemen! Heel belangrijk als je een los
vallend kledingstuk gaat maken bijvoorbeeld. Je kan zo een beetje inschatten hoe het om je
lichaam zal gaan vallen. 
In je proeflapje kan je ook technieken oefenen die in het patroon staan. Soms komt het voor
dat er een steek in een patroon staat die jij helemaal niet fijn blijkt te vinden om te doen
(kabels van 10 steken breed iemand?). Als deze steek heel vaak voorkomt in het patroon,
wordt het een worsteling om het project af te krijgen. Breien zou leuk en ontspannend
moeten zijn!
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Draadspanning is een lastige, omdat er oefening voor
nodig is, maar dit is het grote geheim om je breiwerk
van beginner naar gevorderd niveau te brengen! 
Constante spanning op je draad houden kan je
bereiken door de draad altijd vast te blijven houden
en deze op dezelfde manier om je hand/vinger/pols te
wikkelen.Welke manier je gebruikt is niet zo
belangrijk, als het maar prettig voelt en je er makkelijk
mee kan breien. Leer jezelf aan om het altijd op
dezelfde manier te doen. 
 
Wist je dat je stressniveau invloed heeft op je
breiwerk? Na een drukke werkdag brei je strakker dan
op een rustige zaterdag! Heel belangrijk om eerst
even te zuchten en te ontspannen voordat je je
breiwerk erbij pakt. Of pak eerst een project waarbij
de stekenverhouding iets minder belangrijk is. 
 
 

Als je aan het breien bent, schuif je steken dan ook zo
ver mogelijk op de punt. Hoe minder je trekt aan je
breiwerk tijdens het breien, hoe beter! Hou je steken
wel vast zodat ze nergens heen gaan! Gebruik je 2
wijsvingers om de steken die het dichtst op de punt
zitten, vast te houden.

Het is heel belangrijk voor een
constante draadspanning om je
steken te blijven doorschuiven over
de breinaalden. Als je een
opgehoopt bergje steken onder je
rechterhand verstopt hebt, of als je
aan het trekken bent aan je steken
op de linkerbreinaald, dan heeft dit
invloed op je draadspanning.

-5- Draadspanning en andere draadskills



-6- Lees je breiwerk
 
Foutjes horen erbij en zijn niet erg, het is wel heel fijn als je ze zo snel mogelijk herkent. Leer
je breiwerk lezen! Daarmee bedoel ik dat je kan herkennen hoe verschillende steken eruit
zien. Een rechte steek ziet eruit als een V’tje onder je breinaald en een averechte steek als
een bultje. Kijk ook goed hoe een mindering en een meerdering eruit zien! Als je dit goed
kan, is het veel makkelijker om een patroon te breien. Je kan dan goed zien waar je gebleven
bent.
Controleer je breiwerk vaak, liefst na iedere naald. Foutjes kan je het beste zo snel mogelijk
herstellen, dat scheelt een hoop werk!
 
 
-7- Lifeline
 
Het kan erg de moeite waard zijn om een lifeline te gebruiken om je breiwerk makkelijk te
kunnen uittrekken. En nee dat gaan we echt niet vertalen naar levenslijn haha.
 

4

www.breistudiokim.nl

Je doet dit door een dun draad (borduurgaren, katoengaren of flossdraad!) te rijgen door de
steken die op je breinaald staan. Je breit vervolgens gewoon verder en hopelijk heb je de
lifeline niet nodig! 
Maar als je een flinke fout gemaakt hebt, die niet meer te herstellen is, dan kan je altijd
uittrekken tot aan de lifeline. Dan hoef je niet je hele breiwerk opnieuw te maken! Als je een
moeilijker patroon aan het maken bent, bijvoorbeeld met kabels of kant, is dit echt heel
prettig.
Plaats een lifeline bijvoorbeeld na iedere herhaling van je kant- of kabelpatroon of iedere 10
tot 20 naalden.
 



Als je erachter komt dat je een fout gemaakt hebt, trek je gewoon je breinaalden uit je werk
(nadat je uit gemopperd bent natuurlijk.. neem een kop thee, echt het helpt!). Trek aan je
draad en rafel je breiwerk uit. Wikkel direct je draad weer om je bol breigaren zodat je niet
ook nog knopen hoeft te gaan ontwarren. 
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Nu kan je met je breinaald vanaf de rechterkant gaan beginnen met de steken opzetten. Trek
de lifeline een beetje strak zodat je kan zien hoe je de steken op je breinaald moet zetten,
zodat ze niet gedraaid raken.

Als je al je steken weer op de breinaald hebt, kan je gewoon verder gaan met breien! Laat je
lifeline vooral zitten en vergeet de volgende niet te plaatsen. Als je breiwerk klaar is, kan je de
draadjes er gewoon uit trekken.



Naam van het gebruikte patroon (en waar het vandaan komt)
Merk en type breigaren
De breinaalden die je gebruikt
Een aftekenlijstje (bij een lastiger patroon is het soms heel handig om uit te schrijven wat
je per naald moet doen! Op de foto hieronder heb ik een voorbeeld)
Aanpassingen die je maakt

-8- Tel je steken regelmatig
 
Veel foutjes in je breiwerk kan je opsporen door je steken te tellen. Ben je ergens een
mindering vergeten? Heb je ergens per ongeluk een meerdering gemaakt? In goede patronen
staat altijd aangegeven hoeveel steken je zou moeten hebben op ieder belangrijk punt.
Controleer dit dan ook, zodat je je fout nog kan herstellen!
 
 
-9- Maak notities over je breiwerk
 
Dingen lopen soms anders dan je denkt en voor je het weet ligt je breiwerk ineens 6 weken
(of maanden..) in een laatje. Heel vervelend als je het weer oppakt en geen idee hebt waar je
bent gebleven! Dit is vooral belangrijk bij ingewikkelder projecten, maar een goede gewoonte
om eigenlijk altijd te doen.
Notities maken over je breiwerk lijkt extra werk, maar het scheelt uiteindelijk tijd. Het is echt
heel handig om de stekenverhouding en naalddikte van een project van 5 jaar geleden terug
te vinden als je besluit hetzelfde breigaren weer te gebruiken.
De dingen die goed zijn om op te schrijven:
 

 
Je kan notities bijhouden op je patroon zelf als je die graag uitprint. Tegenwoordig zijn er ook
apps waar je je patroon in kan uploaden en digitaal notities toevoegen. Heel handig voor op
je tablet. Je kan ook gewoon in de notitie app in je telefoon aantekeningen bewaren per
project. Er zijn veel manieren die handig zijn. Probeer uit wat bij je past.
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-10- Maak een perfect rechte rand 
 
Heeft jouw breiwerk kronkelige zijkanten? Een hele simpele tip om rechtere randen te krijgen
is om de 1e twee steken van je naald iets strakker te breien dan de rest!
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-11- Gebruik de goede techniek om een nieuwe draad te beginnen
 
Is jouw breigaren van 100% echte wol die niet superwash is behandeld (er staat geen
‘superwash’ op de wikkel)? Dan is deze wol waarschijnlijk viltbaar! Bij dit type wol is het heel
makkelijk om een nieuwe bal breigaren toe te voegen, want je kan de eindjes gewoon aan
elkaar vilten! 
Vilten gebeurt door warmte, vocht en wrijving. Leg de eindjes naast elkaar op je handpalm,
maak ze vochtig (euhm ja met water zou kunnen, maar even in je mond stoppen werkt
eigenlijk echt beter!) en begin met wrijven. De eindjes zouden al heel snel aan elkaar vervilt
moeten raken. Gebeurt er niks? Dan is je wol toch niet viltbaar! Op naar de volgende stap.



Bij ieder ander soort breigaren is het het makkelijkst om aan het het begin van je naald te
beginnen met een nieuwe bal. Heel simpel gewoon een nieuw draad pakken en beginnen
met breien. De eerste steken zijn heel los, dat geeft niet. Als je verder in je breiwerk bent,
trek je aan het draadje om de steken net zo groot te maken als de rest.
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-12- Blocken
 
Blocken is weer zo’n Engelse breiterm, waar niet echt een fijne vertaling voor is.. Blocken wil
zeggen dat je de steken van je breiwerk gaat laten ontspannen. Dit heeft een enorm effect op
je uiteindelijke project, vooral als je breiwerk van wol is!

Voor en na!



Bij synthetisch breigaren hoef je niets anders te doen dan wassen in de wasmachine en
liggend laten drogen (breiwerk is zwaar!).
 
Er zijn meerdere manieren om je breiwerk van wol te blocken: 
 
Stomen met strijkbout
Je kan met je stoomstrijkbout je werk prachtig ontspannen. Let erop dat de zool van je
strijkbout niets aanraakt! Je gaat het dus niet strijken, maar je zweeft met de strijkbout (waar
een flinke hoeveelheid stoom uit komt) boven je breiwerk. Je ziet het gewoon gebeuren, net
toveren!
 
Wassen en drogen
Een simpele manier is om je breiwerk gewoon te wassen en liggend te laten drogen. Als het
op de hand gewassen moet worden, doe dan voorzichtig! Niet wrijven of wringen, rustig in
een lauw sopje laten liggen en zachtjes bewegen. Duw het water eruit tegen de rand van je
teiltje/wasbak/badkuip. Til je breiwerk daarna op, waarbij je alles ondersteunt zodat er niets
uitrekt! Leg het op een handdoek en spreid het uit. Rol de handdoek op en ga er met je
(blote) voeten op staan. Zo duw je het meeste water eruit.Iets minder kwetsbare wol kan je in
een wolwasprogramma wassen in de wasmachine (probeer dit altijd eerst uit met je
proeflapje!). 
Laat je breiwerk vervolgens liggend drogen, bijvoorbeeld op een droge handdoek op de
grond of op een speciaal droogrekje voor wolwas. Leg je breiwerk netjes uitgespreid neer,
zorg dat de plooien op de goede plek liggen, klop de bolle delen plat. Na een dag (of 2, of 3!)
is je breiwerk droog en is het prachtig soepel!
 
Wassen en opspelden
Als jouw breiwerk kant heeft of kabels, of als je trui net een klein stukje te kort blijkt, kan je
het opspelden. Breiwerk is heel elastisch, dus je kan het mooi vormen. Volg dezelfde
instructies als hierboven, maar je gaat het niet zomaar neerleggen om te drogen. Opspelden
of opspannen van je breiwerk is een flink klusje. Je hebt iets nodig om de spelden in te
steken. Ik gebruik een puzzelmat die bedoeld is voor kinderen (gekocht bij een
speelgoedwinkel). Je kan ook een (reserve) matras gebruiken met een vuilniszak eronder
bijvoorbeeld. Gebruik goede spelden die niet roesten! 
Je legt je breiwerk netjes neer en afhankelijk van wat je wil bereiken gebruik je ook een
meetlint. Als je patroon zegt dat je driehoekige sjaal 1 meter breed zou moeten zijn, maar na
het afkanten meet jij maar 80 cm, dan moet je zorgen dat je bij het opspelden die 1 meter
gaan bereiken. De ontwerper heeft dan blijkbaar bedoeld dat het ontwerp wat uitgerekt
moet worden. Dit is vaak zo bij patronen met kant, als je deze uitrekt, komt het kant veel
mooier uit.
Laat je breiwerk volledig drogen en haal de spelden eruit. Je zal zien dat je breiwerk precies
de vorm heeft die jij wilde! Het schiet natuurlijk wel iets terug omdat het elastisch is, maar
het blijft grotendeels goed in vorm, klaar om te dragen!
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Bonustip!
 
Geef niet te snel op, het kan best frustrerend zijn als je net bent begonnen. Je hebt iets
nieuws geleerd, het kost tijd om sneller te leren breien en minder foutjes te maken! 
Het is geen wedstrijd, perfectie bestaat niet. Wees een beetje aardig voor jezelf en heb
geduld. Neem de tijd en geniet ervan dat je met elke steek meer ervaring opdoet! Met deze
gids ben je in ieder geval goed op weg om een expert te worden!
 
 
Heel veel breiplezier!
 
 
Kijk voor nog veel meer brei informatie op https://www.breistudiokim.nl 
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