
128 ROOt ROSE. 21 Aprit1982 

VERMEERDERINGS 
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(Les 2) 

KNIP 
UIT 
EN 

BEWAAR 

O
M steke te vermeerder terwyl jy 
brei. is nie moeilik nie, maar dit 
is absoluut noodsaaklik am te 
weet hoe am dit behoorlik te 

doen as jy wil he jOll breiwerk moet mooi pas 
en netjies Iyk. Dit speel 'n belangrike rol by 
die vorming van krae, halslyne en mousgate. 
Die steke kan aan die buitenste rand van die 
breiwerk vermeerder word of in die brei
werk. Albei hierdie metodes het dan oak 
weer verskeie variasies. 

VERMINDERINGS 

VERMINDERINGS is nag 'n belangrike 
aspek van breiwerk wat oak daartoe 

bydra a m die kledingstuk netjies te laat pas. 
Oil gebeur dikwels dat die breipatroon geen 
spesifieke aanwysings gee hoe die steke 
verminder moet word nie. As jy egter by
voorbeeld aan raglanafskuinsings dink. sal jy 
begryp hoe belangrik dit is am steke geleide
lik dekoratief te kan verminder. 
Verminderings in die breiwerk: Dit is 
funksioneel e n dekoratief en die steke kan 
op verskillende maniere verminder word. 

Wanneer jy byvoorbeeld 56 verminder: 
glip een steek, brei twee steke tesame, trek 
glipsteek oor (afgekort gr2tgo) vorm daar'n 
volmaakte V waarvan die mid del punt op die 
plek val waar die steke oar mekaar getrek is . 

'n Ande r manier am steke te verminder is 
am drie steke saam agter deur die lusse te 
brei ((oto 5) . Dit vorm 'n hoe, maardekora
tiewe riffel. 
Vermindering aan die rand van brei
werk: Steke word aan die rand van breiwerk 
verminder am die hals, mousgate of mou-
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koppe te fatsoe neer . maar dit moe t volkome 
simmetries wees en eenders Iyk om mooi te 
Iyk. Om dit eenders te laat Iyk moet die ste ke 
aan die begin en einde van die ry verskille nd 
gebrei word. Hier volg 'n uiteensetting van 
hoe om 1e werk te gaan, 

By 'n gewone vermindering deur twee 
s teke eenvoudig saam te brei Iii die steke na 
regs. Wanneer 'n kledingstuk op die manier 
gefatsoeneer word. word die derde en vierde 
s teek saam regs gebrei maar die naald word 
agter deur die lusse gesteek. Die ry word 
dan vollooi en die vierde laaste en derde 
laaste steek word gewoonweg saam regs 
gebrei. 

Wanneer verminder word deur die 
steke oor mekaar te trek, gaan die breier 
5005 volg te werk: Aan die begin van die ry 
waar die steke na links moet Ie. glip een 
steek regsgewys. brei die volgende steek 
regs en trek dan die eerste steek oar die 
tweede. Aan die einde van die ry, waar die 
steke na regs moet Iii, brei die eerste steek. 
plaas dit terug op die linkernaald en trek die 
tweede steek op die linkernaald oar die 
eerste steek (foto 6). 
Dekoratiewe verminderings oor vyf 
steke (folo 7) 

Aan die regterkant van 'n regsry brei jy die 
eerste vermindering maar in die geval word 
die vermindering eintlik aan die einde van die 
voorafgaande aweregsry gebrei, e n wei so: 
brei tot by die laaste vyf steke van die 
aweregsry en brei die eerste twee steke van 
die vyf oorblywende steke saam aweregs 
agter deur die lusse, dan, sander am die 
s leek wat so gevorm word. van die naaid te 
laat afgly, brei die eerste van die vyf steke 
weer. Laal die twee lusse wat nou op die 
naald is, van die naald afgly. Die laaste twee 
,;teke (die vierde en vyfde) word gewoonweg 
aweregs gebrei. 

Aan die linker kant van die regsry waarin jy 
verminder. word die steek oar die laaste vyf 
steke verminder. Brei die laaste twee steke 
regs en hulle word deurgaans regs gebrei tal 
die steke tot die verlangde aantal verminder 
is. Die voorafgaande drie steke is eintlik by 
die vermindering betrokke. Die laaste vyf 
steke word dus so gebrei: brei die vyfde 
laaste en vierde laaste sleek saam agter deur 
die lusse, dan. sander am die steek wat so 
gevorm word, van die naald te laat afgly, brei 
die eerste van die vyf steke weer. Laat die 
(wee lusse wat nou op die naald is, c;aam 
afgly en brei die oorblywende twee steke 
gewoonweg regs. 
Oopwerkvermindering: Dit is 'n baie sier 
like manier am steke te verminder en word 
ook oar vyf steke naaste aan die rand gebrei. 
Die steke kan in die geval aan die regte of die 
verkeerde kant verminder word en dit is 
ongewoon. 

Aan die regterkant moet die steke oak 
aan die einde van die voorafgaande ry ver 
minder word am dieselfde te Iyk as aan die 
linkerkant, en die laaste vyf steke word so 
gebrei: maa k een steek deur die garing am 
die naald te slaan, glip een steek, brei twee 
steke saam regs en tre k die glipsteek oar, 
brei die oorblywende steke regs of aweregs 
na gelang van die patroon. Die Ius van die 
gemaakte steek word in die volgende ry 
gewoonweg gebrei a m by die patroon in te 
pas. 

... 
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EN VERMINDERINGS 
Aan d,eander kant ,d.w.s. aan die elnde 

van d,e ry waann vermmder word. word so 
gebrei: vour d,e eers: van die la~ste vyf 
steke maak een steek, glip ee n steek, breI 
twee steke saam regs en trek die gltpsteek 
oor. BreI die volgende Iwee sieke gewoon 
w 9 volgens die patroon. In d,e volgende ry 
word d,e gemaakte steek gewoonweg gebrel 
om by dIe patroon m te skakel. 

In ons volgende les gesels ons oor die breI 
van some. randstroke en sakke 

VERMEERDERING AAN 
RAND VAN WERK 

Soms moet 'n strook aan d,e rand van 
breiwerk bygevoeg word. soos m die geval 
van 'n kledingstuk waar d,e mou deel van die 
voor· en agterpant is en nte afsonderlik 
gebrei word nie. Slegs een bremaald word 
gebruik indien daar steke aan d,e einde van 
'n ry opgestel moet word. Indlen d,e steke 
aan d,e begin van 'n ry opgestel moet word. 
word twee bremaalde gebruik. Daarna word 
die vermeerderde steke op die gewone 
manier gebrei (foto 1) 

Dan is daar die volgende met odes om 
steke een vir een te vermeerder-
1. Brei 'n steek gewoonweg. maar In plaas 
daarvan om d,t van die naald Ie laal afgly, 
brei nog 'n keer agter in dieselfde steek 
(afgekort adl) 
2. Tel die horisontale draad tussen twee 
steke met die punt van die regtemaald op en 
brei dan agter deur die Ius. Indlen voor in die 
Ius gebrei word, vorm daar 'n gaatjie. Dit 
word soms gedoen om 'n gaaljiespatroon te 
brei. 
3. Neem die steek onder 'n steek wat pas 
gebrei is, met die linkernaald op en brei dit 
op die gewone manter. Die sleke kan op die 
manler aan die regte of die verkeerde kant 
van die werk vermeerder word. 

Indien s1eke net binne die syrand van 'n 
kledingstuk vermeerder word, word dit ge
woonlik aan die regte kant van die werk 
gedoen . In die daaropvolgende ry, wat aan 
die verkeerde kant van d ie werk is, word nie 
vermeerder nie. Steke word in die geval 
altyd slegs in elke alternatiewe ry vermeer 
def. 

Ons gee die verskillende enkelvermeer · 
derings nou name om later maklik weer 
daarna te kan verwys, en verduidelik hoe om 
een stuk aan die begin van 'n ry en een stuk 
aan die einde van dieselfde ry te vermeerder. 
Enkele voor-en-aglervermee ,dering: 
Brei regs in die d~rde steek en dan weer in 
die agterkant van dieselfde steek om aan die 
begin van die ry te vermeerder. Wanneer 
nog 'n s teek aan die emde van dieselfde ry 
bygevoeg moet word, word m die vierde 
laaste steek op dieselfde manier vermeer 
def. 
Enke le kraals leekvermeerdering (folo 
2): Brei regs in die derde steek en dan, 
sonder om die sleek van die naald te laal 
afgly, neem die garing vorenloe en brei 
awe regs in d leselfde steek . Om nou die 
Iweede Sleek in dieselfde ry by te voeg, brei 
op dieselfde manier eers regs en dan awe
regs m die derde laasle Sleek. 
Oplelve ,meerde ring: Hiervoor word die 
horisontale draad tussen Iwee sleke met die 
punt van die regternaald opgelel e n regs 

• 
aan rand. 

gebrPI mdipn 'n gaatlie verlang word, anders 
moel in die aglerkanl van die opgetelde Ius 
gebrel word om gad lj ies Ie voorkom 

Wanneer die vermeerdenng aan weprs 
kanle van die werk verlang word. moet In die 
draad lussen die derde en vierde steek 
gebrei word vir die eerste vermeerdenng en 
In die draad lussen die vlerde laaste en derde 
laasle sleek vir die Iweede vermeerderlng 
Enke le lussens leekvermeerde ring: Tel 
die sleek onder die derde s leek In die ry mel 
die reglernaald op. plaas dit op die linker 
naald en brei dil regs. Brei nou die sleek wat 
bokanl die Sleek was, d .w.s. oorspronklik 
die derde Sleek Brei 101 by die derde laasle 
Sleek In die ry en herhaal d ie proses mel die 
steek onder die derde laasle sleek. 
Enkele oopwerkvermeerder ing: Slaan 
die garing om die reglerbreinaald na die 
derde steek in die ry (afgekort m I) en brei 
h,erdie Ius in die volgende ry soos 'n gewone 
Sleek. Brei 101 voo r die derde laaste Sleek en 
slaan weer die garing om die reglerbreinaald 
voor die derde laaslesleek gebrel word D,P 
Ius word ook in die volgende ry soos 'n 
gewone Sleek gebrel en die vermeerdenngs 
vorm 'n 5lersteek. 

VERMEERDERING IN BREI
WERK 

Steke word 10 brelwerk vermeerder om 
dekoralief Ie wees lerwyl d,t ook die ver ~ 
langde doel dien. Daar IS gewoonlik 'n ge 
wone Sleek tussen Iwee vermeerdenngs en 
sulke vermeerdenngs word slegs aan die 
regIe kanl van die werk gedoen. Die aan 
\NYSmgs sal aandul waar die steke vermeer 
der moet word in 'n bepaalde ry of rye 
Kraals teekvermee rde ring: Brei die eerSle 
van die dne sleke wal by die vermeerdenng 
belrokke IS, regs en dan. sonder om d,e 
steek van die naald Ie laal afgly, breI aweregs 
in dieselfde sleek. Die tweede van d,e dne 
sleke word altyd regs gebrel en d,e derde 
steek word eers regs en dan aweregs gebrel 
soos die eerste. 
Dubbele voor-en-aglerve rmee rdering: 
Brei die eerste steek gewoonweg regs en 
brei dan agter in dieselfde steek regs. Brei 
die middelsle sleek gewoonweg regs. Die 
derde steek word ook gewoonweg regs 
gebrei en daarna agler in weer regs. 
Middelkettingvermeerde ring: Brei die 
eerSle steek regs, tel dan die sleek daar · 
onder op en brei dit ook regs. Brei nou d,e 
middelsle steek regs en brei dan die Sleek 
reg onder die volgende derde Sleek regs en 
brei laastens die derde steek regs. 
Dubbele oopwerkvermeerdering (folO 
3): Slaan die garing om die breinaald soos 
uileengesil vir m 1. voor die middelste steek 
Brei dan die middelsle steek en slaan die 
garing weer om die naald (m 1) na die 
middelste steek. In die volgende ry word d,e 
gemaakle steke op die gewone manier ge· 
brei. 
Dubbele oplelvermeerdering (folo 4): 
Tel die honsontale draad voor die middelste 
sleek mel die linkernaald op en brei regs 
agler in die steek. Brei nou die mlddelsle 
steek regs en plaas die daaropvolgende 
horisontale draad op die breinaald BreI regs 
agter deur die Ius • 
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