
Die doel van ons reeks is om diegene 
te help, wat die basiese steke kan 
brei, maar patrone moeilik vind om 
te verstaan. Ons sal julie wys hoe om 
die patrone reg te lees. Daar is geen 
verskuilde geheim in die uiteensetting 
van 'n patroon nie - die afkortings 
word gebruik om vir die breister op 
'n beknopte, verstaanbare manier, 
sonder voortdurende herhalings, uit· 
een te sit hoe 'n kledingstuk gemaak 
moet word. In die komende maande 
salons die afkortings wat in ons 
patrone gebruik word, verduidelik, 
maar as daar ander afkortings is wat 
julie nag dronkslaan, laat ons net 
weet! 

D
IE alkortings wat deurgaans in brei· 
patrone gebruik word, word ge· 
woonlik voor die aanwysings in 'n 
paragraal saamgevat, en, indien 

daar verskillende ontwerpe gegee word, sal 
daar meestal een stel alkortings wees wat op 
aile kledingstukke betrekking he!. 

Ongelukkig is daar geen universele uiteen· 
setting of bewoording vir atkortings nie, maar 
die wat algemeen gebruik word, is gewoonlik 
dieselfde. HuUe sal in die meeste patrone 
aangetref word. Dit is ook nodig om te begryp 
waarom jy inderdaad volgens 'n bepaalde 
metode verminder, vermeerder of patroon' 
steek brei, daarom sal ons verduidelik waarom 
'n bepaalde met ode gevolg word soos ons 
vorder. 

A: r2 tes. 
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Leer jou 
breipatrone 

beter verstaan 

s: voltooide beweging. 

Baie leseresse het geskryf en gevra hoe 
hulle kan leer om aranpatrone te brei, en hoe 
die meer ingewikkelde kantpatroontjies gebrei 
word. Die patrone vereis wei 'n bietjie meer 
geduld, maar as in ag geneem word dat daar 
wesentlik slegs twee steke in breiwerk is -
regs en aweregs - en dat dit slegs die slim 
manier is waarop dit gekombineer en gemani· 
puleer word wat die patrone skep, dan behoort 
niks meer te moeilik te wees wanneer die 
atkortings eers goed begryp word nie. 

c: r2 tes adl. 

DEEll: Die term vermin (verminder) 
am te vermin beteken om die getal steke. 
minder te maak en hier is die twee met odes 
waarvan meestal gebruik gemaak word. 

1. Wanneer die getal steke aan die begin of 
einde van rye verminder moet word om die 
rande van mousgate, halsopeninge of mou· 
koppe te vorm, is dit gebruiklik dat aanwysings 
slegs lui "vermin 1 st aan albei kante van ry". 
Wat jy eintlik doen, is twee steke saarn brei, 
sodat een steek verminder word. In die atge· 
korte vorm, waar dit nodig is om meer uitdruk· 
lik te wees word geskryf r2 tes (brei twee 
steke tesame). Die atkorting word ook gebruik 
wanneer patroonrye uiteengesit word. 
Om r2 tes te brei word regterbreinaald in 

D: albei lusse gly af. 

voorkant van eerste 2 steke op Iinkernaald 
gesteek, hulle word dan tesame soos 1 steek 
gebrei (Ioto A) en daarna toegelaat om saarn 
soos 1 steek at te gly (Ioto B). 
2. Waar eenvormige vorflling vereis word am 
die Iyn van die breiwerk weerskante te volg, 
word die vermindering aan die begin van die ry 
gewoonlik r2 tes gebrei, maar aan die einde 
van die ry word die vermindering gemaak deur 
in die agterkant van die lusse te brei, dit word 
geskryl r2 tes adl (brei twee steke tesarne 
deur agterkanl van lusse). Wanneer die ver· 
mindering voltooi is, Ie die steek na die 
Iinkerkanl van die werk. 
Om r2 tes ad) te brei word regternaald in 
agterkanl van eersle 2 sleke op Iinkerbreinaald 
gesteek en die sieke dan saam soos 1 steek 
gebrei (1010 C).laat dan albei lusse saam van 
Iinkerbreinaald alglip (Ioto D). 

later sal ons julie wys hoe verminde
rings gemaak word vir volgefatsoeneerde 
kledingstukke wat 'n baie meer professio
nele, klassieke voorkoms daaraan gee. 


