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inleiding

Mijn eerste kennismaking met breien was toen mijn oma het me leerde 
– zo is dat waarschijnlijk bij velen van jullie gegaan. Als kind was ik al 
creatief. In mijn tienerjaren wilde ik later de mode in, en dus begon ik 
op mijn zestiende aan een opleiding voor mode en textiel. In het eerste 
jaar moesten we een handgebreid project maken, en zo kwamen alle 
technieken die ik jaren daarvoor van mijn oma had geleerd weer boven, 
bijna alsof ik nooit was gestopt met breien. Ik kan me weinig herinneren 
van het leren breien; het voelt bijna alsof ik met deze vaardigheden 
ben geboren. Na het schoolproject had ik weer zoveel plezier in het 
handwerken dat ik mezelf met boeken en online video’s ook heb leren 
haken. In de zomer tussen mijn eerste en tweede studiejaar heb ik alles 
bij elkaar gebreid wat ik maar kon bedenken. Ik was verliefd en wist 
meteen dat dit was wat ik wilde doen.

Wat ik zo mooi vind aan breien is dat je zelf het weefsel maakt, dat je de 
vezels, kleuren, textuur en het patroon zelf kunt kiezen en elke steek met 
je eigen handen creëert. Ik vind het belangrijk om altijd iets persoonlijks 
toe te voegen. Ook als je een patroon volgt, kun je er iets van jezelf in 
leggen met de garen- en kleurkeuze, en door bijvoorbeeld de lengte 
of de manier van steken opzetten aan te passen. Op deze manier kun 
je unieke breiprojecten creëren, en met die insteek heb ik dit boek 
geschreven. Ik ben dol op truien. In de winter draag ik ze standaard 
boven mijn favoriete jeans. Het liefst loop ik er elke dag in – en soms 
doe ik dat ook! Dat je een trui chiquer of juist meer casual kunt dragen, 
vind ik echt geweldig. Je eigen truien breien past bovendien bij de 
slowfashionbeweging die in deze tijd zo belangrijk is. Bij de keuze van het 
garen kun je rekening houden met de duurzaamheid van de vezels en 
productiewijze en de gebruikte verfstoffen. Elk project dat je breit is een 
leeg canvas dat je zelf inkleurt, terwijl je ondertussen je vaardigheden 
verder ontwikkelt.
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MAGNOLIA

GAREN
Gemiddeld dik garen (DK)
Voorbeeld is gebreid met
The Fibre Co. Acadia
(60% merinoswol, 20% babyalpaca,
20% zijde, ong 133 m per streng van 50 g)
9(10:11:12:12) strengen in Sand
Alternatieve garens: Rowan Felted Tweed, 
Rowan Alpaca Soft DK

GEREEDSCHAP
Rechte breinaalden 4 mm
Rondbreinaald 4 mm (wordt gebruikt om 
heen en weer te breien)
2 stekenhouders
Kabelnaald

STEKENVERHOUDING
22 st x 30 nld = 10 x 10 cm in tric-st met 
breinaalden 4 mm
13 st = 4,5 cm x 16 nld = 4 cm in het 
kabelpatroon met breinaalden 4 mm

AFKORTINGEN
Zie blz. 20

SPECIALE AFKORTINGEN
K6A (kabel 6 achter): zet volg 3 st op een 
kabelnaald en houd deze achter het werk, 
brei volg 3 st van linkerbreinaald r en brei 
dan 3 st van kabelnaald r
K6V (kabel 6 voor): zet volg 3 st op een 
kabelnaald en houd deze voor het werk, 
brei volg 3 st van linkerbreinaald r en brei 
dan 3 st van kabelnaald r

TECHNIEK
V-hals vormen

MAAT  De maten zijn bij benadering.

S M L XL XXL

Voor een borstomtrek van 81-86 91-96 101-106 112-117 122-127 cm

Omtrek van de trui 120 130 140 150 160 cm

Lengte 54 54 58 60 64 cm

Lengte mouwnaad 43 45 47 47 49 cm

RECHT | V-hals

Een prachtig afgewerkte V-hals geeft je trui een professionele uitstraling. De 
richting van de minderingen en de perfect opgenomen steken op het lijf in 
tricotsteek zorgen voor een schitterend resultaat. Wil je een extra eenvoudig 
model, brei de mouwen dan volledig in tricotsteek.
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WERKWIJZE

ACHTERPAND
Zet met rechte breinaalden 4 mm 
134(142:154:166:178) st op.
Nld 1 (GK): 2 r, *2 av, 2 r; herh vanaf * tot het eind.
Nld 2: 2 av, *2 r, 2 av; herh vanaf * tot het eind.
Met deze herh van 2 nld vorm je boord-st.
Gv in boord-st tot het werk een hoogte heeft van 
ong 3 cm en eindig met de GK voor je.
Brei nu in tric-st als volgt:
Nld 1 (GK): r.
Nld 2: av.
Met deze herh van 2 nld vorm je tric-st. **
Gv in tric-st tot het werk een hoogte heeft van ong 
54:54:58:60:64 cm en eindig met de GK voor je. 
Schouders vormen
Kant 17(17:19:21:23) st af aan beg van volg 2 nld. 
100(108:116:124:132) st
Kant 15(17:19:21:23) st af aan beg van volg 4 nld. 40 st
Zet de overg 40 st op een stekenhouder voor de 
halsopening.

VOORPAND
Brei zoals het achterpand tot **.
Gv in tric-st tot het werk een hoogte heeft van ong 
30:30:33:35:37 cm en eindig met de GK voor je. 
Splitsen voor de V-hals
Houd de GK voor je, brei volg 63(67:73:79:85) 
st r, keer het werk en zet alle overg st op een 
stekenhouder.
Volg nld (VK): av.
V-hals vormen
Houd de GK voor je en begin met het vormen van 
linkerkant V-hals als volgt:
Volg nld (mind, GK): r tot laatste 4 st, 2rsam, 2 r. 
62(66:72:78:84) st
Brei 3 nld in tric-st.
Deze 4 nld vormen mind voor V-hals; herh nog 

15 keer tot er 47(51:57:63:69) st over zijn en eindig 
met de GK voor je.
Brei nu in tric-st zonder te mind tot het werk een 
hoogte heeft van ong 54:54:58:60:64 cm en eindig 
met de GK voor je. 
Kant 17(17:19:21:23) st af aan beg van volg nld. 
30(34:38:42:46) st
Kant 15(17:19:21:23) st af aan beg van volg 2 nld.
Bevestig garen opnieuw aan st op de stekenhouder 
op voorpand. 
Kant eerste 8 st middenvoor af (63:67:73:79:85 st 
over waarvan de eerste st op rechternaald staat; 
houd deze st op rechternaald), 1 r, 2afh-rsam, r tot 
het eind. 62(66:72:78:84) st
Brei 3 nld in tric-st.
Volg nld (mind, GK): 2 r, 2afh-rsam, r tot het eind. 
61(65:71:77:83) st
Brei 3 nld in tric-st.
Deze laatste 4 nld vormen mind voor V-hals, herh 
nog 14 keer tot er 47(51:57:63:69) st over zijn en 
eindig met de GK voor je.
Brei nu in tric-st zonder te mind tot het werk een 
hoogte heeft van ong 54:54:58:60:64 cm en eindig 
met de VK voor je.
Kant 17(17:19:21:23) st af aan beg van volg nld. 
30(34:38:42:46) st
Kant 15(17:19:21:23) st af aan beg van volg 2 nld.

MOUWEN (MAAK ER 2)
Zet met rechte breinaalden 4 mm 42(42:46:46:50) st 
op.
Nld 1 (GK): 2 r, *2 av, 2 r; herh vanaf * tot het eind.
Nld 2: 2 av, *2 r, 2 av; herh vanaf * tot het eind.
Met deze herh van 2 nld vorm je boord-st.
Gv in boord-st tot het werk een hoogte heeft van 
ong 3 cm en eindig met de VK voor je.
Volg nld (VK): 20(20:22:22:24) av, [M1av, 1 av] twee 



38 39

keer, M1av, 20(20:22:22:24) av. 45(45:49:49:53) st
Brei nu in averechte tric-st met een centrale kabel 
als volgt:
Nld 1 (GK): 16(16:18:18:20) av, 13 r, 16(16:18:18:20) av.
Nld 2: 16(16:18:18:20) r, 13 av, 16(16:18:18:20) r.
Herh de laatste 2 nld nog een keer.
Nld 5: 16(16:18:18:20) av, K6V, 1 r, K6A, 16(16:18:18:20) av.
Nld 6: zoals nld 2.
Nld 7: 1 av, M1av, 15(15:17:17:19) av, 13 r, 15(15:17:17:19) av, 
M1av, 1 av. 47(47:51:51:55) st
Nld 8: 17(17:19:19:21) r, 13 av, 17(17:19:19:21) r.
Nld 9: 17(17:19:19:21) av, 13 r, 17(17:19:19:21) av.
Herh de laatste 2 nld nog een keer.
Nld 12: 17(17:19:19:21) r, 13 av, 17(17:19:19:21) r.
Nld 13: 1 av, M1av, 16(16:18:18:20) av, K6A, 1 r, K6V, 
16(16:18:18:20) av, M1av, 1 av. 49(49:53:53:57) st
Nld 14: 18(18:20:20:22) r, 13 av, 18(18:20:20:22) r.
Nld 15: 18(18:20:20:22) av, 13 r, 18(18:20:20:22) av.
Nld 16: 18(18:20:20:22) r, 13 av, 18(18:20:20:22) r.
Met deze herh van 16 nld vorm je de averechte tric-
st met de centrale kabel en meerd je elke zesde nld.
Gv op deze manier en meerd TEGELIJKERTIJD 
aan het begin en eind van elke zesde nld tot je 
81(81:89:89:97) st hebt.
Gv in averechte tric-st zonder te meerderen, met de 
centrale kabel, tot het werk een hoogte heeft van 
ong 43:45:47:47:49 cm en eindig met de GK voor je.
Kant af.

AFWERKEN
Stoom alle gebreide delen (of span ze op) (zie 
blz. 10).
Sluit de schoudernaden.
Halsboord
Gebruik een rondbreinaald 4 mm, begin aan de 
onderkant van de V-hals op het rechtervoorpand 
(neem geen st op in de 8 afgekante st middenvoor) 
en neem recht breiend 73(73:77:77:81) st op tot 
de rechterschoudernaad, brei de 40 st op de 
stekenhouder aan het achterpand r en neem 
73(73:77:77:81) st op langs het linkervoorpand; 
eindig voor de 8 afgekante st middenvoor. 
186(186:194:194:202) st
Volg nld (VK): 2 av, *2 r, 2 av; herh vanaf * tot het 
eind.
Volg nld: 2 r, *2 av, 2 r; herh vanaf * tot het eind.
Met deze laatste 2 nld vorm je boord-st.
Gv in boord-st tot de halsboord een hoogte heeft 
van ong 3,5 cm en eindig met de GK voor je.
Kant af in boord-st.
Naai het beg en eind van de halsboord vast langs 
de 8 afgekante st middenvoor en zorg dat de 
rechterkant de linkerkant overlapt (gebruik zo 
nodig de foto als leidraad).
Verbind midden van afkantrand mouw met de 
schoudernaad en naai de mouw aan elke kant 
ong 18:18:20:20:22 cm vanaf de schoudernaad naar 
beneden vast; herh met de tweede mouw. Sluit de 
zij- en mouwnaden.
Stoom het werk zo nodig opnieuw.

TIPS EN TRUCS
 Voor een mooi resultaat brei je 2rsam 
aan de rechterkant van de V-hals en 
2afh-rsam aan de linkerkant, zodat de 
samengebreide st de juiste kant op 
leunen.

 Door de minderingen een paar steken 
vanaf de zijkant uit te voeren, en dus niet 
over de twee buitenste st, ontstaat er een 
nette, rechte rand waarin je bovendien 
gemakkelijker netjes steken kunt 
opnemen voor de halsboord. 

 Gebruik alleen de rechternaald om 
steken op te nemen; steek hem in het 
werk waar je de steek wilt opnemen, sla 
het garen erom en trek de nieuwe steek 
door het werk (steek opgenomen!). Door 
zo steken op te nemen ontstaan er geen 
gaatjes, dus hoef je niet in de achterkant 
van de steek in te steken.

 Bij het opnemen van steken langs een 
rand steek je de breinaald (zie methode 
boven) één steek vanaf de rand in het 
werk, en dus niet in de buitenste steek 
langs de rand.
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