
 

WANTEN BREIEN 

 

Materialen :  
2 kluwens van 50 gr merino Cool Wool van Lana 
Grossa in twee kleuren. 
Een stel breinaalden zonder knop van 3,5 mm 
 
 
Afkortingen : 

r = recht 
av = averecht 
st = steek, steken 
nld = naald, naalden 
t = toer 
oh = overhaling, dit is : 1 steek afhalen zonder 
hem te breien, de volgende st breien en de 
afgehaalde st hier overheen halen  

 
Werkwijze  
LINKERHAND 
Zet 48 steken op verdeeld 
over 3 naalden, dus 16 st 
per nld. Sluit de naalden tot 
een driehoek en begin te 
breien met de vrije nld 
telkens 2 st r, 2 st av. Brei 
zo 15 t volledig rond. Start 
dan met rechte tricotsteek, 
in t betekent dat dus steeds 
r breien. Brei 1 t in 
basiskleur en (naar wens) 
daarna 7 t in jacquard met 
de tweede kleur erbij, dus 
van rij 1 tot en met 8 van 
het patroon hiernaast 
afgebeeld. 
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Brei hierna nog 1 t en verdeel daarbij de st anders op de priemen, nl 24 st op éen (grote) priem, 12 st op de (eerste) 

kleine priem en 12 st op een tweede (kleine) priem. Doe dit als volgt : brei de eerste 16 st, neem 8 st van de 

volgende priem over op de vrije priem en brei deze bij op de eerste; brei dan de resterende 8 st van de tweede priem 

en steek 4 st over van de derde priem op de vrije priem en brei deze bij op de tweede. In de volgende t (= de 10de t 

na de boord) als volgt breien : grote priem : 23 st breien, 1 st meerderen (door het lusje op te halen tussen twee st 

en dit verdraaid te breien), de laatste st breien; eerste kleine priem : 1 st breien, 1 st meerderen, 11 st breien; 

tweede kleine priem : gewoon alle st recht breien. 

11de toer : alle st recht breien. 12de toer : grote priem : 23 st breien, 1 st meerderen, 2 st breien; eerste kleine 

priem : 2 st breien, 1 st meerderen, 11 st breien, tweede kleine priem : gewoon alle st r breien. 13de toer :  alle st 

recht breien. 14de toer : grote priem : 23 st breien, 1 st meerderen, 3 st breien; eerste kleine priem : 3 st breien, 1 

st meerderen, 11 st breien, tweede kleine priem : gewoon alle st r breien. 15de toer :  alle st r breien. 16de toer : 

grote priem : 23 st breien, 1 st meerderen, 4 st breien; eerste kleine priem : 4 st breien, 1 st meerderen, 11 st breien, 

tweede kleine priem : gewoon alle st r breien. 17de toer :  alle st r breien. 18de toer : grote priem : 23 st breien, 1 st 

meerderen, 5 st breien; eerste kleine priem : 5 st breien, 1 st meerderen, 11 st breien, tweede kleine priem : gewoon 

alle st r breien. 19de toer :  alle st r breien. 20ste  toer : grote priem : 23 st breien, 1 st meerderen, 6 st breien; 

eerste kleine priem : 6 st breien, 1 st meerderen, 11 st breien, tweede kleine priem : gewoon alle st r breien. 21ste 



toer :  alle st r breien. 22ste toer : grote priem : 23 st breien, 1 st meerderen, 7 st breien; eerste kleine priem : 7 st 

breien, 1 st meerderen, 11 st breien, tweede kleine priem : gewoon alle st r breien. 23ste toer :  alle st r breien; op 

de grote priem staan nu 31 st, op de eerste kleine priem staan nu 19 st en op de tweede kleine priem staan nog 

steeds 12 st. In totaal zijn er nu dus 62 st op het werk. 24ste toer : grote priem : brei 23 st, zet 2 st nieuw bij op (zet 

de laatste van deze twee steken in de volgende toer bij op de eerste kleine priem)  en zet de overige 8 st op een 

wachtspeld; eerste kleine priem : zet de 8 eerste st bij op de wachtspeld, brei de overige 11 st r, tweede kleine priem 

: brei de 12 st r. Er zijn nu in totaal terug 48 st op het werk zoals in het begin. Nu wordt vanaf de 25ste toer rechte 

tricotsteek gebreid tot aan het topje van de pink (medium handgrootte : tot en met de 48ste t). Naar wens kan hier 

weer een jacquard-boord in gebreid worden. (In het voorbeeld werd van de 13de tot en met de 24ste patroonnaald 

jacquard gebreid en daarna werd het bovendeel terug in de eerste basiskleur verder gebreid.) : [optioneel : schuif alle 

st 2 steken in wijzerzin door op de naalden=> dit is opdat de minderingen van het bovendeel assymetrisch zouden 

komen te staan t.o.v. de duimpositie]. In de 49ste t starten we met de minderingen voor de vingertoppen. 

49ste toer : grote priem : 2 st breien, 1 oh, de priem verder r breien tot op 4 st na, 2 st samenbreien, de 2 laatste st 

van de priem gewon r breien; eerste kleine priem : 2 st breien, 1 oh, de overige st r breien ; tweede kleine priem : 

alle st op de priem breien tot op 4 st na, 2 st samenbreien, 2 st r breien. 50ste toer : alle st r breien. Herhaal deze 2 

laatste t tot er nog de helft van de st meer over zijn; herhaal daarna enkel de 49ste t tot er nog maar 8 steken over 

zijn. Haal de einddraad doorheen de 8 laatste st en trek de opening dicht. 

Duim  : neem de 16 steken op die in wacht staan en neem 2 st extra op aan het handstuk. Brei 12 t rechte 

tricotsteek over deze 18 st, brei in de 13de t telkens afwisselend 1 st r, 2 st samen zodat er nog 12 st over zijn. Brei in 

de 14de t de st 2 aan 2 samen zodat er nog maar 6 st overblijven, haal de einddraad doorheen deze overgebleven st 

en trek de opening dicht. 

VARIANTE MET WIJSVINGER RECHTERHAND : 

In de 38ste toer na de boord : [optioneel : schuif alle steken 2 steken in tegewijzerzin door op de naalden=> dit is 

opdat de minderingen van het bovendeel assymetrisch zouden komen te staan t.o.v. de duimpositie]. Brei 17 steken 

van de eerste grote priem, zet de overige 7 steken op een wachtspeld, zet 2 nieuwe steken bij op (zet de laatste van 

deze twee steken in de volgende toer bij op de eerste kleine priem)  ; zet vervolgens de 7 eerste steken van de eerste 

kleine priem bij op een wachtspeld en brei de overige 5 steken gewoon recht; bei de 12 steken van de tweede kleine 

priem eveneens gewoon recht. Verdeel de steken van de 2 kleine priemen terug in de helft. Brei door tot en met de 

48ste toer. Volg vanaf de 49ste toer terug de beschrijvingen zoals van de gewone want hierboven. Brei dan de duim 

eveneens volgens de beschrijving hierboven.  

Wijsvinger : neem de 14 st in wacht en neem 2 st extra op aan het handstuk. Brei 20 t rechte tricotsteek over deze 

16 st, brei in de 21ste t telkens afwisselend 2 st samen, 1 st r zodat er nog 11 st over zijn. Brei in de 14de t de st 2 aan 

2 samen zodat er nog maar 6 st overblijven, haal de einddraad doorheen deze overgebleven st en trek de opening 

dicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


