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1 afh, 1 r., 1 
overh. 

sl 1, k1, psso /  
skpo 

1 afhalen, 1 recht, 1 
overhalen 

1 steek afhalen, 1 steek recht breien, de 
afgehaalde steek over de gebreide steek halen. 
Je mindert 1 steek. 

 

2 av. samenbr. P2tog 2 steken averecht 
samenbreien 

2 steken averecht samenbreien. Je mindert 1 
steek. 

 

2 r. samenbr. K2tog 2 steken recht 
samenbreien 

2 steken recht samenbreien. Je mindert 1 
steek. 

  Back side Achterkant Dit is de kant van je breiwerk die je niet kunt 
zien als je breit. 

  Backloop Achterpootje Linkerkant van de steek. 

 

AAAB ssp Afhalen, afhalen, 
averecht breien (AAAB) 

Een manier van minderen: 1 st. r. afhalen, 1 
st. r. afhalen, steken terugzetten op de 
linkernaald, 2 st. van de linkernaald averecht 
door de achterpootjes samenbreien. Je hebt 1 
steek geminderd. 

 

AAB ssk Afhalen, afhalen, breien 
(AAB) 

Een manier van minderen: 1 st. r. afhalen, 1 
st. r. afhalen, steken terugzetten op de 
linkernaald, 2 st. van de linkernaald 
samenbreien. Je hebt 1 steek geminderd. 

 

afh. slip afhalen 1 steek averecht afhalen, tenzij anders 
aangegeven. 
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afhdv swyif 
Slip with yarn in 
the front 

Afhalen met draad voor Een steek averecht afhalen met de draad voor 
het werk. 

 afk. BO - bind off Afkanten Je hecht je breiwerk af, zodat de steken niet 
losraken. 

 

ASBO sk2po 
sl 1, k2tog, psso 

Afhalen, samenbreien, 
overhalen 

1 st. r. afhalen, 2 r. samenbr., de afgehaalde 
steek over de gebreide steken halen. Je hebt 
één steek geminderd. 

 

av. p - purl Averecht Brei de steek averecht. 

 

av.afh. sl pwise Averecht afhalen Je zet de steek van de linkernaald op de 
rechternaald alsof je averecht gaat breien, 
maar je breit de steek niet. 

 

avpat. brp Averechte patentsteek Brei de steek en de overslag van de 
patentsteek averecht. 

  block Blocken Zie: Opspannen 
 boordst. border pattern / 

border stitch 
Boordsteek Refliëfsteek die vaak aan de boorden van 

kledingstukken wordt toegepast. Het geeft rek 
aan de boord en/of voorkomt omkrullen van je 
breiwerk. 

 

bva kfb -  
knit through the 
front and the 
back 

Brei voor en achter Brei een steek door het voorpootje, niet af 
laten glijden, brei de steek door het 
achterpootje. Alles af laten glijden. Je hebt 
een steek gemeerderd. 
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  yarn end Draadeind De draad die onderaan je breiwerk hangt. Het 
eind van de opzet. Je hebt ook een draadeind 
op de plek waar en aan het eind van een 
afkanting je een nieuwe bol hebt aangehecht. 

  tension Draadspanning Hoe strak je je werkdraad vasthoudt. De 
draadspanning bepaalt de grootte en 
regelmatigheid van de steek. 

   Dwarslusje Het draadje dat tussen twee breisteken ligt. 

 

dubb.omsl. doub.yo Dubbele omslag Maak twee omslagen om de rechterbreinaald. 

  yarn Garen De draad waarmee je breit. Deze kan van 
allerlei materialen gemaakt zijn. 

 

  Geen steek In het breischema wordt dit symbool gebruikt 
als er op die plek geen steek is. Dit hokje sla 
je dus over. 

 GK RS Goede kant De kant van je breiwerk die na afwerken aan 
de buitenkant van je breiwerk zit. Dit is de kant 
die iedereen straks ziet. 

 herh. rep. 
repeat 

Herhaal / herhaling Herhaal het motief (meestal vanaf *) 

   i-cord Gebreid koord. Dit kan een los koord zijn of 
een koord dat aan het breiwerk vastgebreid 
wordt. 

 KN cn Kabelnaald Een klein breinaaldje dat je gebruikt om de 
steken in een kabel op te zetten om te kunnen 
verwisselen. 
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  turn Keren Je draait je werk zo dat de werkdraad die 
eerst links zat nu weer rechts zit. 

   Kitchener Stitch Gemaasde afkanting. 
  live stitches Levende steken Steken die niet afgekant zijn, je kunt ermee 

verder breien. 
 LH LH linkerhand  

 

M1 M1 Meerder 1 st. Meerder 1 steek neutraal of je mag zelf kiezen 
hoe je de steek meerdert. 

 

M1L M1L Meerder 1 st. Links Meerder 1 linkshellende steek. 

 

M1R M1R Meerder 1 st. Rechts Meerder 1 rechtshellende steek. 

 

M1Z M1Z Meerder 1 st. à la 
Elizabeth Zimmermann 

meerder 1 steek door het opzetten van een 
lusje tussen twee steken. 

  tapestry needle Maasnaald Een dikke naald met een groot oog en stompe 
punt om breiwerk mee af te werken of te 
versieren. 

  kitchener stitch  
duplicate stitch 

Mazen Met naald en draad imiteren van een 
breisteek, of om te borduren of om delen van 
een breiwerk onzichtbaar aan elkaar te 
maken. 

 meerd. inc. 
increase 

Meerderen Toevoegen van steken. 
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 mind. dec. 
decrease 

Minderen Wegwerken van steken. 

 

NDM sl 2tog kwise, 
k1, psso 

Neutrale dubbele 
mindering 

2 st. tegelijk r. afhalen, 1 r., de afgehaalde 
steken over de gebreide steek halen. 2 st. 
geminderd; de middelste steek ligt bovenop. 

 nld. needle Naald De breinaald. 
 nld. zonder 

knop 
Dpn 
double pointed 
needle 

Naald zonder knop of 
sokkennaald 

Breinaalden met aan beide zijden een punt. 

   Naald breien De steken op 1 naald breien, dit is niet per 
definitie een hele toer. 

 

omsl. yo 
yarn over 

Omslag De draad een keer om de naald slaan. 

 

omw. st. wrap st omwikkelde steek De steek wordt aan de basis omwikkeld. 
Techniek voor het breien van verkorte toeren. 

 oo.  Overgehaalde omslag Maak een omslag, brei een steek, haal de 
omslag over de gebreide steek. 

  pick up Ophalen Een gevallen breisteek wordt weer in het 
breiwerk opgenomen. 

  block Opspannen Het nat vastprikken van breiwerk om het in 
vorm te laten drogen. 

  cast on edge Opzetrand De rand die je maakt door de opzet. 
 opz. CO 

cast on 
Opzetten De eerste rij steken op je breinaald waarmee 

je je breiwerk begint. 
 overh. po Overhalen Je haalt één steek over een andere steek. 
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pass over 
 patr. patt. Patroon  
 PM pm Plaats markeerring Plaats een markeerring op de naald. 
  swatch Proeflapje Een klein lapje, minimaal 12 x 12 cm, dat je 

breit om het aantal steken en toeren in 10 cm 
te bepalen. 

 

r. k 
knit 

Recht Rechte steken breien. 

 

r. afh. kwise Recht afhalen Je zet de steek van de linker- op de 
rechternaald alsof je recht gaat breien, maar 
je breit de steek niet. 

 RH RH rechterhand  
  texture stitch Reliëfsteek In de toer zelf worden rechte en averechte 

steken afgewisseld waardoor patronen 
ontstaan. 

  waste yarn Restgaren Een restje glad garen dat gebruikt wordt bij 
tijdelijke opzetten en het in de wacht zetten 
van steken. 

 ribbelst. garter stitch Ribbelsteek Aan beide zijden van je breiwerk zie je ribbels. 

 

rpat. brk Rechte patentsteek Brei de steek en de overslag van de 
patentsteek recht. 

 st. st Steek / steken Een lus in je breiwerk of op de naald. 
   Superwash Garen dat behandeld is, zodat je het in de 

wasmachine kunt wassen. 
  temporary cast Tijdelijke opzet Een opzet die je later gemakkelijk uit kunt 
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on halen om met de vrijgekomen steken verder te 
werken. 

 tr. row (plat 
breiwerk) 
round (rond 
breiwerk) 

Toer (een) Je breit één keer alle steken, van steek 1 t/m 
de laatste steek. Dit is 1 toer. 

 tricotst. st st 
stocking stitch / 
stockinette 

Tricotsteek Afwisselend eén toer recht, één toer averecht 
gebreid 

 val.4 drop 4 4 st. laten vallen Laat 1 steek 4 toeren vallen. 

 

verdr.r. twisted Verdraaid recht Brei de steek door het achterpootje recht; 
hierdoor verdraait de steek. 

 VK WS Verkeerde kant De kant van je breiwerk die na afwerken aan 
de binnenkant van je breiwerk zit. 

 VM SM 
Slip marker 

Verplaats markeerring Verplaats markeerring naar andere naald 

  front Voorkant Dit is de kant van je breiwerk die je kunt zien 
als je breit. 

  front loop Voorpootje Rechterkant van de steek. 
  working yarn Werkdraad De draad die van de bol naar je breiwerk 

loopt. 
 

 
 


