Afkanten van het breiwerk
Als je klaar bent met je breiwerk, moet je afkanten. A;s je dat niet doet en je trekt aan een draadje, trek je je hele
breiwerk uit elkaar. En dat zou jammer zijn.

Brei de eerste en de tweede
steek rechts. Steek nu de linker
breinaald in de eerste steek (de
meest rechtse) op de rechter
breinaald.

Haal nu de eerste steek over de
tweede steek heen.

Schuif de rest van de eerste
steek van de linker breinaald.
Trek de steek die nog op de
rechter breinaald zit, iets langer.

Brei nu weer een steek rechts
(op de rechter breinaald) en
haal weer de eerste steek over
de tweede steek (zoals bij 2).

Tot slot blijft één steek over.
Knip de draad op een lengte
van ongeveer dertig centimeter
af.

Maak de laatste steek op de
breinaald wat langer. Haal de
draad die je hebt afgeknipt
erdoor heen en trek hem aan.

Kinderwerkje bij het thema Een steekje laten vallen

Hebben jullie dat wel eens gezien? Je oma die aan het breien is? Of misschien je moeder?
Van een paar bolletjes wol en met twee naalden toverde ze zo een trui, of een paar sokken. Soms kwam het voor dat ze een steekje liet vallen. Als dat gebeurt, krijg je een lelijk
gat in het breiwerk. Je oma of moeder mopperde dan misschien wel even. Hierover gaat
ds. Gé Drayer vertellen in de kerk. Niet over zijn oma of moeder die een trui breit natuurlijk. Maar wel over de zin Een steekje laten vallen. En wat hij hiermee bedoelt, hoor je
wel als hij in de kerk komt.
Daarom gaan jullie de kerk versieren met een eigen zelfgebreide slinger! Jullie breien allemaal een lapje. En al jullie lapjes aan elkaar, vormen een mooie kleurige slinger.

Wat heb je nodig

Breien is hip
Wist je dat breien weer
helemaal hip is? Breien is
leuk en gemakkelijk. Iedereen
kan het leren. Zo kun je heel
eenvoudig zelf een sjaal
breien. En als je het heel
goed kunt ook een muts, of
misschien wel een trui.
Heb je trouwens wel eens
gehoord van het woord wildbreien? Dat is een nieuwe
rage. Mensen breien dan
kleurige stukjes of figuren
waarmee ze lanterenpalen,
bomen of hekken versieren.
Zo kan een saaie straat er
opeens veel vrolijker uitzien!

Twee breinaalden; kleurige wol; kralen; mooie versierselen; een naald; een lang lint of
touw om alle vlaggen aan vast te knopen.

Werkwijze
Breien lijkt heel lastig, maar is eigenlijk heel gemakkelijk. Als je het toch moeilijk vindt,
kun je aan de zondagsschoolleiding vragen of ze je helpen. En misschien kun je thuis ook
wel een stukje breien. Dan kan je moeder, of je oma als ze dat leuk vindt, je ook helpen.
Op dit papier staat precies hoe het moet.
Je begint met het opzetten van de draad. Zorg dat de einddraad ongeveer vijftig centimeter lang is. Deze draad heb je straks nodig om de vlaggen aan elkaar te knopen. Als je genoeg steken hebt opgezet (we hebben nu dertig steken nodig), kun je echt beginnen met
breien. Als je vindt dat je vlag groot genoeg is ( een vierkant is het mooiste), kun je je
breiwerk afmaken met het afkanten, zo noemen ze dat. Begin met afkanten na een oneven aantal breinaalden. Zo heb je als je klaar bent met afkanten de twee stukken einddraad aan dezelfde kant.
Wil je je vlag nog mooier maken, dan kun je hem ook nog versieren. Zo kan je er iets op
borduren met een andere kleur wol. Of je naait er mooie kralen of andere versierselen op.
Als je helemaal klaar bent, kun je van alle vlagen een slinger maken. Knoop de vlag met de
draadeinden die er nog aanzaten vast aan het lange touw of lint. Nu is de slinger klaar om
opgehangen te worden in de kerkzaal!

Breisteken opzetten

Rechtse breisteken

Leg een lus om duim en wijsvinger van
de linkerhand.

Steek de naald van onderen door de duimlus.

Neem een breinaald
in de rechterhand
en steek de punt
van de naald onder
de draad tussen
duim en wijsvinger.
Trek de draad een stukje naar je toe.

Neem met de naald de draad
op die van de wijsvinger komt.

Laat de lus van
de duim glijden
en trek voorzichtig aan het
draadeinde tot
de beide steken
strak op de breinaald liggen.

Neem een breinaald in de rechterhand en leg de draad die uit de bol wol
loopt, van buiten naar binnen tussen de pink en de ringvinger van de
linkerhand. Wikkel de draad tweemaal om de wijsvinger (1). Neem nu
de breinaald in de linkerhand (2).

Neem de tweede, lege breinaald in
de rechterhand en steek de breinaaldpunt van door de eerste steek
zoals bij afbeelding 3.

Trek de draad door de
duimlus.
Leg de einddraad weer om
de duim. Steek
de naald van
onderen door de
duimlus.

Wikkel de draad zoals in afbeel- Houd de breidraad met de rechter
wijsvinger vast en trek deze met de
ding 4 om de breinaald.
naaldpunt door de oude breisteek.
Steek de breinaaldpunt in de
volgende steek
op de linker breinaald. Herhaal
alle punten tot
je de linker breinaald leeg hebt.

Schuif de rest van de oude
breisteek van de linker naald.
Als je deze breisteek blijft
herhalen, krijg je de zogenaamde ribbelsteek zoals
op de foto hiernaast.

Averechtse breisteken
De draad die van de
wijsvinger komt, met
ophalen. Zie ook 3 en 4.

Geheugensteuntje
Een geheugensteuntje bij het breien
is de volgende zin: insteken, omslaan, doorhalen, af laten gaan.
Als je deze zin opzegt tijdens het
breien, vergeet je niet waar je was
en wat je moet doen!

Trek deze draad weer door de duimlus.

Laat de lus van de duim
glijden en trek de nieuwe
steek vast aan ‘t draadeinde.

Vind je het leuk om een ander patroon te breien, dan kun je de averechtse steek ook gebruiken.

Brei de eerste steek rechts.
Leg daarna de draad voor de
linker breinaald. Schuif de
rechter breinaald achter de
gespannen draad, zie boven.

Sla de draad om de
breinaald. Houd de
draad met de
rechterduim op de
naald vast.

Trek deze nu door de oude breisteek (3).
Schuif de oude breisteek van de linker breinaald (4).
En weer opnieuw: herhaal de punten weer
van voren af aan.

Wissel na elke breipen steeds om van de rechtse naar de averechtse
steek. Dus je breit dan eerst alle steken op één breipen met de ene breisteek, en de volgende met de andere breisteek.
Als je begint met rechts, en daarna averechts, krijg je het patroon
zoals hiernaast. Dit patroon heet glad rechts.

