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ONS LEER BREI (Les 1) 

O
N5 bied hiermee 'n tweede kur· 

. sus breilesse wat vir baie jong 
.. bQginners oak tot nut sal weeSt 

omclat ons werklik begin by die 
begin deur 'n uiteensetting van seUs die 
mees fundamentele breiterme te gee. 

Die Ius wat om die naald vorm wanneer 
die wol met behulp van 'n tweede breinaald 
of die vingers op 'n bepaalde rnanier opge
stel word, word 'n steek genoem. 

Die eerste steek word op die breinaald 
gevorm deur 'n skuilknoop met die brei· 
garing- of woldraad te maak en die Ius wat 50 

verkry word, word op die een breinaald 
geplaas. Die ander breinaald word clan in die 
voorkant van die Ius gesteek, die wol word 
om die naald geslaan en deurgetrek, maar 
nie van die regternaald afgeglip nie. Die 
steek wat 50 gevorm is, word oorgeplaas op 
die Iinkernaald by die eerste steek wat. 
opgestel is. So word die veriangde Mntal 
steke die een na die ander gevorm en dan 
kan met die breiwerk begin word. 

'n Aantal steke saam op een naald, wat 
heen en weer van die een naald op die ander 
gebrei word, word 'n ry genoem. 

Wanneer die rye volgens aanwysings heen 
en weer van die een breinaald op d ie ander 
gebrei word, word 'n bepaalde patroon 
verkry. So wo rd patrone verkry wat genoem 
word reksteek, koussteek, mossteek ens. 

'n Lus moet ook gedefinieer word, want 
claar is 'n besliste verskil tussen die voor· en 
agterkant van 'n Ius tussen twee steke op 
wedersydse breinaalde. Wanneer indievoor· 
kant van 50 'n Ius gebrei word, word een 
patroon gevorm terwyl heeltemal 'n ander 

Afheg met breinaalde 

patroon vorm aanneem indien in die agter· 
kant van dieselfde Ius gebrei word. 

Nou kom ons by ewe en onewe rye. Die 
opstelry word nie gelel nie. Die eerste ry wat 
gebrei word, is clan aan die regie kanl van die 
werk en is 'n onewe ry. Die ewe rye val dus 
aan die aglerkanl, of Ie wei aan die verkeerde 
kanl van die werk. 

Verder wi! ons maak een steek (m 1) 
verduidelik. Die garing word eenvoudig om 

die regternaald geslaan voor die naald in die 
volgende steek op die linkernaald gesteek 
word. So word ook 'n gaatjie gevorm waarvan 
die grootte daarvan afhang of die aanwysings 
aandui clat die gemaakte steek in die volgende 
ry gebrei moet word of van die naald afgeglip 
moet word. Die metode om steke te rnaak, 
word gewoonlik in kantpatrone gebruik. 

Nou volg 'n paar wenke in verband met 
die vorming en versiering van kledingstukke 
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ONSLEER 
BREI 

of ander breiwerk. Die eintlike werk word in 
'n lalere les uileengesit. 

VERMEERDERING EN VER· 
MINDERING 

Dit is nie moeilik om sleke Ie verminder 
(vermin) of vermeerder (vermeer) nie, maar 
dit is baie belangrik om dil netjies Ie doen. 
Die kledingstuk of wal ook al gebrei word, 
word so gevorm en die palroon wat deur die 
vermeerderings en verminderings onlwikkel 
moet so netjies wees dat dil sierlik is en nie 
die kledingsluk se voorkoms bederf nie. 

Some moel ook versiglig gebrei word 
want hulle word dikwels as versiering gebruik 
en indien daar onnoukeurig te werk gegaan 
word, sal die SOOm oprol en allesbehalwe 
sierlik wees. 

HOEKE, OMRANDING EN 
KNOOPSGATE 

Die hoeke, omranding en knoopsgale in 
breiwerk is almal daar vir 'n spesifieke doel, 
maar word ook as versiering gebruik. Dil is 
dus raadsaam om ee.rs die brei daarvan goed 
Ie oefen voor dil as deeJ van 'n sluk breiwerk 
waarop die breier later trots kan wees, 
gebrei word. 

SAKKE 
Baie ervare breiers laat sakke uit 'n 

k1edingstuk weg omdal hulle dil een of \wee 
keer probeer brei hel en nie daarin geslaag 
het om dil reg Ie kry nie. Die brei van sakke 
is egter nie werklik so moeilik nie, maar weer 
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eens moet die tyner puntjies eers bemeeste. 
word om 'n neljiese resultaal te verkry. 

DIE VORMING VAN 
SKOUERS, MOUSGATE EN 
DIEHALS 

Wanneer 'n kind begin brei, word daar 
a1tyd mel die heel eersle slekies bedoel om 
'n poprok of poplrui te brei maar dit word 
altyd op die ou end 'n kombers of 'n das of 
iels dergeliks wat geen vorming nodig het nie 
omdal dil bo so 'n breiertjie se vuurmailkplek 
is! Vir diegene wal kan lees en 'n palroon se 
,anwysings kan volg, behoort die vormings 
nie 'n probleem te wees nie. 

DIE AFWERKING VAN 
BREIWERK 

Die afwerking wat die afheg van die sleke 
en die uitemdelike loewerk van die nate 
insluil, kan jou breiwerk maak of breek. Dil 
help nie om so mooi moonllik Ie brei en die 
panle dan slordig aanmekaar Ie werk nie, 
wanl dit sal die voorkoms van die kledingsluk 
heellemal bederf. Wees dus baie versigtig 
met die loewerk van die nale en hoe jy die 
kledingstuk of arlikel pars. Lees die pnpier· 
band wat gewoonlik om 'n bol wol of brei· 
garing is, en volg die aanwysings noukeurig. 

AFHEG VAN BREIWERK 
Die gewone met ode is om twee sleke op 

die gewone manier te brei en dan die tweede 
sleek oor die eersle te Irek en van die naald 
Ie laal afgly. Brei dan weer een sleek en Irek 
die agtersle sleek oor die voorsle en hou so 
aan 101 een sleek oorbly. Die sleek word dan 
afgeheg deur die breigaring- of woldraad af 
Ie breek en deur die Ius wal die sleek vorm 

nadal dll van die naald afgehaal is, te sleek 
en slyf Ie Irek sodal die Ius leen die breiwerk 
vasgelrek word en so afgeheg word. 

AFHEG MET BEHULP VAN 
'N HEKELPEN 

Hierdie melode is soorlgelyk aan die 
voormelde, behalwe dal die werk slegs mel 
die hekelpen gedoen word en sonder gebruik 
van die breigaring· of woldraad. Die eersle 
Iwee 51 eke op die linkerbreinaald word op 
die hekelpen gehaak en dan word die sleek 
voor op die hekelpen mel die hekelpen deur 
die aglersle Sleek op die hekelpen gehaak 
sodal die astersle sleek dan afgeheg is. 
Gaan so voorl 101 al die sleke afgeheg is. Die 
breigaring- of woldraad wat aan die begin 
van die ry bly hang hel, word nou weggewerk. 
Om 'n rekbare rand Ie verkry moel 'n dikker 
hekelpen as die naalde waarmee gebrei is, 
gebruik word vir die afhegting. 

AFHEG DEUR TWEESTEKE 
SAAM TE BREI 

Mel die metode word 'n slewige afhegrand 
verkry en dit is veral geskik vir die afheg van 
reksleek. Twee steke word saam gebrei en 
die sleek wal daaruil voortspruit op die 
reglernaald word leruggeglip op die linker· 
naald en weer saam met volgende sleek op 
die linkernaald gebrei. So word voortgebrei 
101 daar een sleek oor is, wal dan afgeheg 
word soos vir die eersle afhegmelode uileen · 
gesit is. 

Daarmee is ons eersle les nou afgehandel. 
In die volgende breiles verduidelik ons hoe 
om 'n aanlal steke in een ry aan die kanl op 
te stel wanneer daar aJ 'n ent gebrei is en hoe 
om sleke in die middel van breiwerk Ie 
vermeerder. • 

Die versl~il is in 01 die besandere 
besranddele: die ramaryn, 
die koramel en die ansjovis, 

asook d ie suil~er, speserye, asyn en 
melosse war die gawe geurvan 

aile geregre revoorskyn bring. Hersy 
In die dis of op die rafel. 

51~ud ' n borrelrjie Holbrool~. 
Jy sol slen dis die wye wereld se 

welbehaagl il~re Worcesrershire-sous. 
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