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SAKKE
Sells sogenaamde ervare breisters het aI
tl<!~ dat hulle nie sakke kan brei nie. Wan·

neer jy dit egter eenmaal onder die knie het,
is dit eintlik 'n plesier am sakke te brei. 'n
Kledingstuk Iyk beter afgewerk en profes·
sioneel atgerond met sakke, dus is djt dubhel
en dwars die moeite werd am dil Ie leer
doen.
Vertikale sak (foto 1): Die breiwerk word
in twee verdeel waar die sak geplaas gaan
word en elke deel word atsonderlik gebrei'
tal die sakopening grool genoeg is. Dil word
gedoen deur, waar die sakopening begin, die
regtemaald se sleke op 'n reserwenaald Ie
plaas en oor die steke op die linkemaa1d
voort te brei 101 die verlangde lengte hereik
is - gewoonlik sowal13 em. Die rand van so
'n sak word gewoonlik in riffelsteek gebrei of
anders dieselfde steek as wat vir die kraag of
hafsrand en mouboordjies of mousgate ge.
brei is.
Wanneer die verlangde lengte hereik is,
word d~ steke weer op 'n reserwenaald
geplaas en leruggekeer na die eerste stel op
die ander reserwenaald. Daar moel nou eers
genoeg steke opgestei word am die voering
van die sak te vorm a1vorens met die brei·
werk voortgegaan kan word. Afhangende
van die dikte van die wol of breigaring en die
naalde sal dit sowat 15 tot 20 steke wees.
Brei dan voort tal die stuk breiwerk so la!Jk
soos die eerste is. Heg die ekstra opgeslelde.
steke nou weer at en brei oor aI die steke am
hulle op een breinaald te kry soos levore.
Die aanwysings is vir die brei van 'n
Iinkersak. Vir 'n regtersak moet die aan·
wysings omgekeerd uilgevoer word
Horisontale sak Ifoto 2): In die geval
word weer eens 'n boord in 'n teenste1lende
steek gebrei en gewoonlik ook riffelsteek
soos op die folo gesien kan word. Begin
ongeveer 3 em voor die steke vir die
sakopening afgeheg word met die rif·
felsleekboord Besluit waar die sak geplaas
gaan word en brei gellOell steke vir 'n,
sakopening van sowat 10 em in die gekose
siersteek of riffelsteek. Die steke aan
weerskanle van die sakboord word in die
hoofpatroon gebrei. Heg die steke van die
sakboord na die gemelde 3 em gebrei is at en
plaas die oorblywende steke op 'n reo
serwenaald.
Brei die sakvoering nou apart in dieselfde
steek as die hoofpatroon oor dieselfde aantal
steke as wat vir die sakboord atgeheg is plus
vier steke. Brei die sakvoering so lank soos
nodig en heg dan weerskanle twee steke af.
Nou hel jy weer dieselfde aantal steke as wal
vir die sakboord gebrei is. Brei nou oor die
eerste slel steke op die reserwenaald, dan
/!or die sakvoering se steke en laaslens oor
die tweede slel sleke op die reserwenaald en
dan is jy gereed am die pant verder te brei.
Die voering word dan aan die verkeerde
kant met die hand vasgewerk wanneer die
afwerking gedoen word.
'n Sal< met 'n Oap (foto 3): Heg die
ver!angde aantal steke vir die sakopening at
en plaas die oorblywende sleke op 'n reo
serwenaald. Die flap word nou so gebrei:
Stel dieselfde aantal steke op as wal vir die
sakopening afgeheg is en brei tlie nap se

rande ill'mossteek soos op die folo gesien
kan word. Die oorblywende sleke word in
die patroonsteek van die kledingsltik gebrei.
IDie rande word mossleek gebrei am Ie
voorkom dat die flap oprol of omkrul. Wan·
neer die flap lank genoeg gebrei is, word die
f1apsleke in die sakopeningsteke se plek
ingepas en voortgebrei oor aI die steke soos
voorheen.
Sakvoering (foto .4): Die voering word
gebrlii SOOs vir die ander sak uiteengesit is,
maar dit moet baie versigtig vasgewerk word
anders kan dit die voorkoms van die sak
totaal bederf. Een manier am die vaswerkery
uit Ie skakel, is am 'n dubhele voeringle brei
wat aanmekaar gewerk word am aan die
sakrand vasgewerk te word am agter die sak
los Ie hang en die eintlike sak te vorm.
'n Ander manier am te vermy am die
sakvoering aan die trui vas te werk, is am die
sakvoering twee keer so lank Ie brei as wat
nodig is en dit dan dubbelle vou en aan die
sakrand vas Ie werk. Dit kan vir 'n vertikale
sowel as 'n horisontale sak gedoen word.
Die Iota toon die gewone manier van doen
waar 'n reghoek in koussteek gebrei word en
aan die verkeerde kant van die breiwerk in
posisie vasgewerk word
•

