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Leer jou 
breipatrone 
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breiwerk, 5005 rompe se panele of bostukke wat noupassend moet wees, word vermeerderings gebruik om die verlangde vorm te 
verkry. Verskillende maniere van vermeerder word gebruik om die gaatjies in kantpatrone te brei. Hier volg 'n paar van die 

. wat dikwels gebruik word 

L: garing rondom naald 

P: lei 'n Ius op 

S: brei aweregs in aglerkanl van sleek 

VERMEERDERINGS IN DIGTE BREI
WERK 
Dit word gedoen deur twee maal in steek op 
Iinkernaald te brei en word geskryl venneer 
in vlg 51 of deur in Ius tussen twee steke te 
brei en die Ius dan as 'n steek te gebruik. 
Laasgenoemde word geskryf r op of aw op, 
afhangende van palroon wat gebrei word. 

Om venneer in vlg 51 te brei, word regter· 
naald in voorkant van volgende steek op 
Iinkernaald gesteek, garing rondom naald 
(Ioto L) geneem en deur Ius getrek, maar 
steek word op linkernaald gelaat . Steek nou 
regternaald in agterkant van dieselfde steek 
op linkernaald, draai garing rondom naald 
(Ioto M), trek Ius deur en laat Sleek nou van 
linkernaald afglip. Die vermeerdering is hier· 
mee voltooi (foto N). 

Om r op met regternaald te brei, word Ius 
tussen (wee breinaaJde (Ioto P) opgetel en 
ap linkernaald geplaas. Trek regternaald uit . 
Sleek regternaald nou in agterkant van Ius 
enbreivoort opdiegewonemanier. Wanneer 
hierdie vermeerdering gebruik word, is daar 
gewoonlik 'n elfense verdraaiing van die 
steek (foto Q), terwyl die steek, wanneer 
daar venneer in vlg 51 gebrei word, soos 'n 
klein aweregssteek Iyk. Wanneer voort . 

r-~~~~r-----~ 

M: Irek Ius deur 

Q : vermeerdering voltooi 

T: garing voor en brei 'n steek 

durend venneerder word deur middel van 
venneer vlg 51 word 'n duidelike Iyn ge · 
vonn. 
Om aw op mel regternaald te brei, word Ius 
tussen breinaalde opgetel en op linkernaald 
geplaas (foto R) en regternaald word dan 
uitgetrek . Steek daarna regternaald in agter· 
kant van Ius en brei die steek aweregs op 
gewone manier (foto S) . Indien vir hierdie 
vermeerdering nie in agterkant van steek 
gebrei word nie sal 'n gaatjie in die breiwerk 
vorm. 
Hierdie !wee vermeerderings word gewoon· 
lik by die begin van 'n stuk aranbreiwerk 
gebruik om die steke te vermeerder tot die 
vereiste getal vir die patroonpanele. 

KA N TBREI WERK - VE R M E E R 
DERINGS 
Gaatjies word gebrei om patrone te vorm en 
die gevolglike vermeerdering van steke word 
gewoonlik teegewerk deur verminderings 
(5005 in voorafgaande lesse uiteengeslt). Dit 
word of in elke ry gedoen om die getal steke 
konstant te hou , of deur steke in bepaalde 
rye in die patroon dwarsdeur die patroon te 
venneerder sodat daar in sommige gevalie 
heelwat meer steke op die naald is as wat 

N: vermeerdering voltoo'i 

R: plaas Ius op linkernaald 

U: garing rondom naald 

aanvanklik opgestel is. Wanneer dit voorkom 
gee ons gewoonlik die getal steke aan die 
einde van die ry aan om die getal steke te kan 
vergelyk, en weer wanneer die steke tol die 
opgestelde gelal verminder is om dit heehe· 
mal duidelik te maak vir die breier. 
Waar 'n gaaljie tussen twee regssteke verlang 
word word dil verkry deur die garing voren· 
toe te bring, en geskryf 9 vi. Om 9 vi te brei, 
word garing van agterkant van breiwerk na 
vore en dan oor breinaald getrek sodat 
garing op regte plek is om volgende steek op 
gewone manier Ie brei (Ioto T) . Wanneer 
volgende ry gebrei word, word die steek 
saos 'n gewone steek gebrei. 
Wanneer 'n gaatjie tussen 'n regs· en 'n 
aweregssteek verlang word, word garing 
rondom naald gedraai, en word geskryf grn. 
Om gm te brei, bring garing van agterkant 
van breiwerk na voorkant en draai dit dan 
reg rondom naald sodat garing aan voorkant 
van werk is en in regte posisie om volgende 
steek aweregs te brei (1010 U). Wanneer 
volgende ry gebrei word, brei jy die steek 
saos 'n gewone steek. 

In die vo/gende af/ewering verduide/ik ons 
die brei van bobbe/s en kobe/patrone. • 


