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a beginner. Learn the 

techniques you will use in 
your project.
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oPZETTEN

1. Maak een schuifknoop zoals op 
de foto. Steek je breinaald in de 
schuifknoop en trek de knoop aan. 
Niet te strak, anders is het lastig 
breien. Neem nu met je rechterhand 
de draad die van de bol komt en met je 
linkerhand de losse draad.

Om te beginnen met je project heb je een draad nodig die drie keer langer is als 
je werkstuk gaat worden. Dus als je werkstuk 20cm moet worden, heb je een 
draad van 60cm nodig.

2. Maak met je rechterhand een lus in 
de draad en zet deze op de naald.

https://www.youtube.com/watch?v=ufCIIb9zDNg
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3. Sla de draad van je linkerhand, 
tegen de wijzers van de klok in, om 
de naald.

4. Haal de lus die je net met je 
rechterhand hebt gemaakt over de 
draad van de linkerhand heen en trek 
de draden voorzichtig aan. Je hebt nu 
je tweede steek gemaakt.

5. Herhaal stappen 3 tot en met 5 tot je 
het juiste aantal steken hebt.

NEDERLANDS
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RECHT BREiEN

De eerste steek die je gaat leren is recht breien, dit is de basis breisteek voor alle 
andere steken.

1. In je linkerhand houd je de naald 
met de steken. Steek de rechternaald 
vanaf de linkerkant van de lus van 
voor naar achterin de eerste steek 
zoals op de foto.

2. Sla de naald om de naald van onder 
naar boven met de wijzers van de klok 
mee.

3. Haal nu voorzichtig de rechternaald 
naar je toe, waarbij je de nieuwe 
lus door de originele steek van de 
linkernaald haalt.

4. Zet de steek goed op de rechternaald 
en laat de oude van de linkernaald 
afglijden. Het ziet er nu uit als op de 
foto. Herhaal deze stappen tot het eind 
van de naald.

https://www.youtube.com/watch?v=QIuSpXRQLVM
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AVERECHT BREiEN

1. In je linkerhand houd je de naald 
met de steken. Houd de draad voor 
je werk en steek de rechternaald van 
rechts naar links en van achter naar 
voren in de eerst steek, waarbij je de 
rechternaald voor de linkernaald laat 
gaan, zoals je ziet op de foto.

2. Sla de draad met je rechterhand van 
boven naar onder tegen de wijzers van 
de klok in om de rechternaald. 

3. Haal nu voorzichtig de rechternaald 
naar achteren waarbij je de nieuwe 
lus door de originele steek van de 
linkernaald haalt.

4. Zet de steek goed op de rechternaald 
en laat de oude van de linkernaald 
afglijden. Herhaal deze stappen tot je 
alle steken gebreid hebt.

NEDERLANDS

https://www.youtube.com/watch?v=aI_IQWVBSZ0
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STEEk AFHALEN

Soms moet je een steek afhalen. Volg hiervoor deze makkelijke stappen.

1. Steek de rechternaald in de steek 
die je wil afhalen, net zoals je zou 
doen als je deze recht zou gaan breien.

2. Haal deze naar de rechternaald, 
zonder de steek echt te breien.

https://www.youtube.com/watch?v=JUS6iVuhI5A
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AFkANTEN 

Als je klaar bent met breien van je werkstuk, moet je de steken afkanten om ze 
van je breinaalden te kunnen afhalen.

1
2

1
2

1. Begin met het afhalen van de eerste 
steek naar de rechterbreinaald, zonder 
deze dus te breien.

2. *Brei de tweede steek recht. Haal 
met behulp van de linker naald de 
eerste steek van de rechternaald over 
de tweede steek zoals je op de foto 
ziet, nu is er nog maar één steek op de 
rechternaald*.

3. Je hebt nu de eerste steek afgekant. 
Herhaal van * tot* tot je de gewenste 
hoeveelheid steken hebt afgekant.

NEDERLANDS

https://www.youtube.com/watch?v=983ErTu3P_M
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BEGiNNEN MET EEN NiEUWE BoL 
GAREN

Deze techniek werkt prima om met een nieuwe bol garen te beginnen, als de 
bol waarmee je breit bijna op is, of om met een andere kleur in je werkstuk te 
beginnen.

1. Als het garen bijna op is, stop je 
aan het eind van een naald. Het is 
makkelijker om de wisseling aan 
de zijkant van je werk te doen, want 
hiermee is de wisseling beter weg te 
werken.Pak het uiteinde van de nieuwe 
bol en houdt deze met je linkerhand 
vast achter je werk.

2. Brei de volgende naald zoals je 
gewend bent, maar nu met de nieuwe 
bol.

3. Als je klaar bent met met de eerste 
naald met de nieuwe bol, knoop dan 
de twee draadeinden aan elkaar en 
weef de uiteinden met een stopnaald 
door de rand.

klassieke manier

https://youtu.be/x35t3RNfjaI


11

Dit is onze favoriete techniek om 100% natuurlijke wol te verbinden, maar het 
kan bijvoorbeeld niet gebruikt worden voor katoen omdat dat niet vervilt kan 
worden. Er zijn twee manieren om te vilten.

Vilten

A) Met een viltnaald:

Als je een viltnaald hebt is het heel 
makkelijk. Leg het uiteinde van 
de oude bol op het uiteinde van de 
nieuwe bol en vilt ze met de viltnaald 
aan elkaar.

B) Zonder viltnaald:

Geen probleem als je geen viltnaald 
hebt. Maak de twee uiteinden nat met 
heet water en wrijf ze stevig tussen 
je handen heen en weer. Doordat het 
100% natuurlijke wol is, zullen de 
draden aan elkaar vilten. 

A

B

NEDERLANDS
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LoSSEN

1. Om te beginnen met een lossen 
ketting, maak je een lus van de draad 
waarmee je gaat haken en houdt 
deze met de kruising tussen duim en 
wijsvinger van je linkerhand. Steek 
de haaknaald in deze lus en sla de 
draad die vanuit de bol komt om je 
haaknaald.

3. Sla de draad over de haaknaald en 
trek deze door de lus op je haaknaald. 
Dit is je eerste losse.

2. Trek de haaknaald met de draad 
door de lus en trek beide draden aan 
zodat de lus netjes om de haaknaald 
valt. Je hebt nu je eerste losse.

4. Herhaal deze derde stap tot je het 
aantal lossen hebt gemaakt wat in het 
patroon aangegeven staat.

Lossen vormen de begin-ketting, wat de basis vormt voor elk haakwerk. Voor 
elk haakwerk moet je het juiste aantal lossen haken voor de breedte van je 
haakwerk, en op deze lossen ga je de steken haken. Lossen worden ook gebruikt 
om kantwerk te maken en zijn essentieel voor het begin van een toer. 

https://www.youtube.com/watch?v=6vGfz7qnz4k
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NEDERLANDSHALVE VASTE

1. Om een halve vaste te haken steek 
je de haaknaald in de steek zoals 
aangegeven en sla je de draad om de 
naald.

2. Haal de draad door de steek en 
meteen door de lus op de haaknaald. 
Je hebt net een halve vaste gehaakt.

De halve vaste is de makkelijkste haaksteek. Het voegt haast geen hoogte toe aan 
je werkstuk, je kan het hierdoor dus prima als hulpsteek gebruiken. Het wordt 
meestal gebruikt om een toer af te sluiten als je rond haakt, om verschillende 
onderdelen aan elkaar te zetten, om naar een andere plek van je haakwerk te 
gaan, of als decoratiesteek.

https://www.youtube.com/watch?v=Tl9xorBK4Kc
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VASTE

1. Om een vaste te haken, steek je 
haaknaald in de steek van de vorige 
toer zoals aangegeven in het patroon 
(als het de eerste toer is, steek je de 
naald in de derde losse), sla de draad 
om de haaknaald.

2. Haal de draad door de steek. Je hebt 
nu 2 lussen op je haaknaald. 

3. Sla de draad weer om de haaknaald 
en haal de draad door de 2 lussen. Je 
hebt nu een vaste gehaakt.

4. Herhaal de bovenstaande stappen 
tot je het aantal aangegeven steken 
hebt gehaakt.

De vaste is een echte basis haaksteek en je kan het gebruiken om allerlei soorten 
kledingstukken te maken. Het is de laagste van alle haaksteken, dus werkstukken 
in vasten zijn stijver dan die met andere steken.

https://www.youtube.com/watch?v=7M5X2NWuEb8&t
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5. Zoals je kan zien heeft een haaksteek 
een bepaalde hoogte, en daarom moet 
je aan het begin van een toer altijd een 
paar lossen haken om de hoogte van 
de 1e haaksteek te krijgen. Een vaste 
is één losse hoog, dus aan het begin 
van een toer vasten moet je één losse 
haken. 

6. Deze losse telt als de eerste vaste, 
dus de volgende steek maak je in de 
tweede steek van de vorige toer.

12

NEDERLANDS
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HALF STokjE

1. Om een half stokje te haken maak 
je een omslag en steek de haaknaald 
in de steek van de vorige toer zoals 
aangegeven in het patroon. ( als het de 
eerste toer is, steek je de naald in de 
vierde losse).

2. Sla de draad om de haaknaald en 
haal de draad door de steek, je hebt nu 
3 lussen op je haaknaald.

3. Sla de draad om en haal deze door 
alle 3 de lussen. Je hebt nu een half 
stokje gehaakt.

Het halve stokje zit qua hoogte tussen de vaste en het stokje in. 

https://www.youtube.com/watch?v=GWcalceDXis&t
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5. Zoals je kan zien heeft een haaksteek 
een bepaalde hoogte, en daarom moet 
je aan het begin van een toer altijd een 
paar lossen haken om de hoogte van 
de 1e haaksteek te krijgen. Een half 
stokje is 2 lossen hoog, dus aan het 
begin van een toer moet je twee lossen 
haken.

6. Deze lossen tellen als het eerste 
halve stokje, dus de volgende steek 
maak je in de tweede steek van de 
vorige toer.

4. Herhaal de bovenstaande stappen 
tot je het aantal aangegeven steken 
hebt gehaakt.

12

NEDERLANDS
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STokjE

1. Om een stokje te haken maak je 
een omslag en steek de haaknaald 
in de steek van de vorige toer zoals 
aangegeven in het patroon (als het de 
eerste toer is, steek je de naald in de 
vijfde losse)

2. Sla de draad om de haaknaald en 
haal de draad door de steek, je hebt nu 
3 lussen op je haaknaald.

3. Sla de draad om en haal deze door 
de eerste 2 lussen. Je hebt nu 2 lussen 
op je haaknaald.

Het stokje is, samen met de vaste, de meest gebruikte haaksteek. Omdat het 
stokje hoger is dan de vaste, kan je er ontwerpen mee maken die soepeler en 
lichter zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=2gSvyT_cucI
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6. Zoals je kan zien heeft een haaksteek 
een bepaalde hoogte, en daarom moet 
je aan het begin van een toer altijd een 
paar lossen haken om de hoogte van 
de 1e haaksteek te krijgen. Een stokje 
is 3 lossen hoog, dus aan het begin van 
een toer moet je drie lossen haken.

7. Deze lossen tellen als het eerste 
stokje, dus de volgende steek maak je 
in de tweede steek van de vorige toer.

5. Herhaal de bovenstaande stappen 
tot je het aantal aangegeven steken 
hebt gehaakt. 

4. Sla de draad weer om en haal de 
draad door de laatste 2 lussen. 

12

NEDERLANDS
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DUBBEL STokjE

1. Om een dubbel stokje te haken 
maak je een dubbele omslag en steek 
de haaknaald in de steek van de vorige 
toer zoals aangegeven in het patroon. 
(als het de eerste toer is, steek je de 
naald in de vijfde losse).

2. Sla de draad om de haaknaald en 
haal de draad door de steek , je hebt 
nu vier lussen op je haaknaald.

3. Sla de draad om en haal deze door 
de eerste 2 lussen. Je hebt nu 3 lussen 
op je naald.

Het dubbele stokje is iets hoger dan het stokje. Je zal zien dat het bijna gelijk is 
aan het stokje met een paar variaties:

https://www.youtube.com/watch?v=rrF-EJmDaGA
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6. Zoals je kan zien heeft een haaksteek 
een bepaalde hoogte, en daarom moet 
je aan het begin van een toer altijd een 
paar lossen haken om de hoogte van 
de 1e haaksteek te krijgen. Een dubbel 
stokje is 4 lossen hoog, dus aan het 
begin van een toer moet je vier lossen 
haken.

7. Deze lossen tellen als het eerste 
stokje , dus de volgende steek maak je 
in de tweede steek van de vorige toer.

5. Sla de draad voor de laatste keer om 
en haal deze door de laatste lussen. 

4. Sla de draad om en haal deze 
opnieuw door de eerste 2 lussen. Je 
hebt nu 2 lussen op je naald.

12

NEDERLANDS
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MEERDEREN

1. Haak 1 vaste in de steek aangegeven 
in het patroon. Als je niet weet hoe 
je een vaste moet haken kijk dan bij 
VASTEN in deze gids.

2. Haak nu nog een vaste in dezelfde 
steek als waar je de vorige vaste hebt 
gehaakt.

3. Zoals je kan zien, heb je nu 2 steken 
in één steek gemaakt, dus deze toer 
heeft één steek meer dan de vorige 
toer.

4. Nadat je de meerdering hebt 
gemaakt, ga je verder zoals het patroon 
aangeeft.

Meerderingen worden gebruikt om je werkstuk breder te maken of om ontwerpen 
te maken door af te wisselen met andere steken. Het is wordt gebruikt om 
werkstukken te maken die wijder worden, zoals mouwen of om rond te haken 
zoals bij granny-vierkantjes of bij amigurumis. Een meerdering kan je met elke 
soort steek maken: vasten, stokjes, dubbele stokjes… Het is een erg makkelijke 
haaktechniek omdat het alleen maar bestaat uit het haken van twee steken in 
dezelfde steek. In dit voorbeeld laten we zien hoe je meerdert met vasten:

https://www.youtube.com/watch?v=sgna60cxIWM
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DUBBELE MEERDERiNG

1. Haak 1 stokje in de steek aangegeven 
in het patroon. Als je niet weet hoe je 
een stokje moet haken kijk dan bij 
STOKJE in deze gids.

2. Haak nu nog een stokje in dezelfde 
steek als waar je het vorige stokje in 
hebt gehaakt.

3. Haak een derde stokje in dezelfde 
steek. 

4. Zoals je kan zien, heb je nu 3 steken 
in één steek gemaakt. Nadat je de 
meerdering hebt gemaakt, ga je verder 
zoals het patroon aangeeft.

De dubbele meerdering wordt op dezelfde manier gehaakt als de gewone 
meerdering, maar in plaats van twee steken haken in één steek, haak je er nu 
drie. Op deze manier krijgt de toer twee steken meer dan de vorige toer. De 
dubbele meerdering wordt veel gebruikt voor de hoeken van granny-vierkantjes 
of wanneer je een meer uitgesproken verbreding wil. Je kan een dubbele 
meerdering met elke steek maken; in dit voorbeeld laten we je zien hoe je een 
dubbele meerdering maakt met stokjes: 

NEDERLANDS
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MiNDERiNG

Minderingen worden gebruikt om je werkstuk smaller te maken en zijn heel 
handig om armsgaten of halslijnen voor je kledingstukken te vormen. Een 
mindering wordt gemaakt door twee steken samen te haken en kan met elke 
steek gehaakt worden: vasten, halve stokjes, stokjes, dubbele stokjes…. In dit 
voorbeeld laten we je zien hoe je kan minderen met stokjes.

1. Begin met het haken van een stokje 
in de eerste steek. Sla om en steek de 
haak in de steek.

2. Sla nogmaals om en haal de draad 
door de steek. Je hebt nu 3 lussen op 
je naald.

3. Sla nogmaals de draad om en haal de 
draad door de eerste twee lussen op je 
haaknaald. Je hebt nu nog twee lussen 
op je haaknaald. Maak het stokje niet 
verder af, maar ga nu verder in de 
volgende steek.

https://www.youtube.com/watch?v=jegRE8SjAks
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6. Sla de draad nogmaals om en haal 
de draad door de eerste twee lussen op 
je haaknaald. Je hebt nu 3 lussen op je 
haaknaald.

5. Sla de draad over de haaknaald en 
trek deze door de steek. Net als bij 
stap 2, maar nu heb je vier lussen op 
je haaknaald.

4. Sla de draad om en steek de 
haaknaald in de volgende steek.

7. Om de mindering af te maken, sla 
je de draad nogmaals om en haalt deze 
door alle lussen op je haaknaald. Op 
deze manier zijn de twee steken samen 
afgemaakt.

8. Je kan deze mindering met elke 
steek maken, door de eerste steek 
niet helemaal af te maken maar om 
hem samen met de tweede steek af te 
maken.

1
2

NEDERLANDS
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