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Het alledaagse leven lijkt vandaag de dag steeds stressvoller te
worden. Je hebt je carrière op school, mogelijk een gezin en ergens tussendoor heb je ook nog tijd voor ontspanning. Maar wat
doe je dan? Van scrollen door je social media, of het kijken van
een serie, is bewezen dat je niet écht ontspant.
Sta je ervoor open om een écht ontspannende hobby op te pakken? Dan heb ik goed nieuws voor je. Ik ben Marva Turner en
ik begeleid mensen om creatief te leren breien. Zou jij dit ook
graag willen leren? In dit e-book vind je 7 tips over creatief breien.
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Over mij
Mijn naam is Marva Turner, geboren 01 januari 1958 te Aruba Dutch Caribbean, voorheen de Nederlandse Antillen. Van de lagere school ben ik
doorgestroomd naar het voorgezet onderwijs op de John Wesley College
te Aruba, waar ik mijn MAVO-4 diploma heb behaald.
Als negentienjarige, kwam ik als studente op 10 juli 1977 in Nederland aan
om de opleiding apothekersassistente in Utrecht te volgen. Mijn droom
als apothekersassistente viel na 1 jaar helaas in duigen. Ik besloot daarna
een andere richting te kiezen, namelijk administratie.
Vanaf 1982 begon ik als administratief medewerkster bij Praxis hoofdkantoor te Amsterdam. Ook pikte ik in dat jaar een nieuwe passie op naast
mijn werk: breien. Ik was helemaal gefascineerd, wat voor creaties je uit
twee breinaalden en één bol wol kan creëren. Ik heb breien aangeleerd.
Zonder patroon heb ik, met begeleiding mijn eerste vest gebreid. Naast
mijn werk was dit een welkome ontspanning.
Vanwege de economische crisis en reorganisaties ben ik in januari 2017
mijn baan verloren. Sinds mijn ontslag heb ik mijn passie voor breien en
ontwerpen naar een professioneel niveau getild. Ik verkoop handgebreide, zelf ontworpen producten van duurzame oorsprong. Naast breien en
ontwerpen, geef ik workshops voor de beginnende breister.
In mijn e-book lees je wat breien met je doet. Ook leer je welke stappen je
moet zetten om jouw breiwerk tot een succes te maken.

Hoofdstuk 1:
Creatie

Soms ben je gestresst, chagrijnig of je verveelt je misschien wel rot. Herken je één van deze signalen? Dan kan het zo zijn dat je een creatieve
hobby in je leven mist. Het zit in onze natuur om nieuwe dingen te willen
creëren, en het is belangrijk voor je mentale welzijn dit na te streven. Breien werkt ook mediterend, waar de meeste activiteiten juist energie wegnemen, geeft breien je juist nieuwe energie.
Denk na over wat je wilt, hoe zie je het voor je? Vervolgens ga je die wens
verbeelden: dat is een creatief proces. Wat is nu leuker dan ontspannen
te handwerken en de laatste hand te kunnen leggen aan iets waar je al je
creativiteit en vakmanschap in hebt kunnen leggen.
Inzet en inspiratie is onmisbaar. Door je eigen doorzettingsvermogen leer
je patronen lezen en met voldoening een eigen project af te maken. Op
den duur ontwikkel je je eigen creaties.
Kwaliteit en originaliteit staan bovenop, twee dingen waar je altijd herkenbaar aan zal zijn. Jouw kracht zit in jouw gedrevenheid, doorzetting
vermogen en discipline.
Enthousiasme en gedrevenheid zorgen ervoor dat je elke dag weer zin
hebt om andere mensen te stimuleren om ook te leren breien. Jouw passie komt dan tot uiting door het ontwerpen van een met de hand gebreide
muts of trui, uit eigen collectie. Als je eenmaal in deze ‘flow’ zit van zelf
creaties maken, zal je merken dat je minder stress ervaart. In het volgende hoofdstuk zal er dieper op ingegaan worden wat breien met je doet.

Hoofdstuk 2:
6x verrassende
voordelen van
breien

Meer dan 50 miljoen mensen wereldwijd kunnen breien. Maar waarom is
dit zo’n gewilde hobby, vraag je misschien af? Omdat breien energie geeft
en je geweldige dingen kunt maken. In dit hoofdstuk lees je over de 6 verrassende voordelen van breien
#1: Rust voor lichaam en geest
Breien brengt je lichaam en geest tot rust bij periodes van stress en drukte.
Het regelmatig herhalingen van een breipatroon werkt rustgevend. Het vermindert stress en verlaagt de kans op een burn-out met 10%.
#2: Bloeddrukverlagend
Breien verlaagt de bloeddruk al na een paar minuten en zorgt ervoor dat je
rustiger en meer ontspannen wordt.
#3: Motoriek en gezondheid van gewrichten
Breien is ook goed voor de fijne Motoriek, het houdt je vingers lenig door ze
te gebruiken. Het houdt de gewrichten in beweging en zorgt ervoor dat ze
soepel blijven.
#4: Goed voor je concentratie
Breien geeft je voldoening bij het maken van een eigen creatie. Het stimuleert je hersenen en helpt de concentratie en de motoriek te verbeteren.
#5: Het houdt je ‘mind’ jong en fit
Hoe vaker je hersenen gebruikt, hoe beter dat is en hoe langer je geest fit
blijft. Behalve dat breien goed is voor je stemming en je motoriek, stimuleert het ook de geest.
#6: Het helpt tegen de kou
Breien helpt tegen de kou, niet alleen blijf je tijdens het breien in beweging,
maar het eindresultaat mag er ook zijn: heerlijk zo’n lekker zelfgebreide
warme deken tegen je lijf!

Hoofdstuk 3:
Synthetisch of
natuurlijk
materiaal?

Nu je meer weet over wat breien voor voordelen voor je kan hebben, gaan
we door naar materialen die benodigd zijn om te kunnen breien. In dit
hoofdstuk wordt uitgelegd wat de verschillen zijn tussen synthetisch en
natuurlijk materiaal.
Kleding die van synthetische vezels zijn gemaakt kunnen snel gaan pillen en
zijn niet erg vormvast. Sommige mensen kunnen last krijgen van bepaalde
synthetische vezels. Dit komt omdat het vocht dat vrijkomt door zweet niet
altijd goed wordt opgenomen door deze vezels, waardoor huidirritatie kan
ontstaan. Hierdoor kunnen rode plekken, jeuk, bultjes of eczeem ontstaan.
Het is dan beter geen synthetische vezels te dragen. Mensen die overmatig
zweten kunnen ook beter, natuurlijke vezels zoals katoen en linnen dragen.
Een veel betere investering is dus om een kledingstuk van 100% wol aan te
schaffen, dan kun je er verzekerd van zijn dat je een goede kwaliteit krijgt.
Wol is een natuurlijk vezel, welk inhoudt dat het ademt en als het zijn dienst
heeft gedaan gemakkelijk composteert (niet belastend is voor het milieu.)
Wol is uitermate duurzaam, en zeer sterk en slijtvast, ook na langdurig gebruik blijft een wollen kleding stuk mooi. Een wollen kledingstuk is gemakkelijk in onderhoud. Wol heeft een beschermend laagje en is antistatisch,
daardoor trekt het, in tegenstelling tot synthetisch garen, zoals acryl en polyester, geen vuil aan.
Kortom, de ervaring leert dat er voor goede kwaliteit beter voor een natuurlijke variant kan worden gekozen, wol in dit geval, dan voor synthetisch
materiaal.

Hoofdstuk 4:
Soorten wol

Welke wol heb je nodig? Er zijn diverse soorten wol (breigaren) waarmee
men kan breien. In mijn e-book behandel ik enkel duurzame soorten wol.
Het kiezen voor deze wol is een bijzonder makkelijke manier om een steentje kunnen bijdragen aan het milieu.
Wol komt van schapen en alpaca’s. Elk alpaca- en schapenras levert weer
een andere soort wol, met andere kenmerken en kwaliteiten. Deze zullen in
dit hoofdstuk benoemd worden.
Het Europese Merinosschaap
Dit is één van de bekendste schapenrassen in de wereld en wordt geprezen voor de kwaliteit van de wol. De merinoswol is zeer goed warmte- en
vochtregulerend.
De wol is zelfreinigend, daarom is het geschikt voor tal van toepassingen.
Onder andere voor kleding is het erg bruikbaar, omdat de stof niet kriebelt.
De wol heeft een zeer fijne structuur. Het stoot bacteriën af en is daardoor
zeer onderhoudsvriendelijk. Hoe vaker je wast, hoe minder lanoline en dus
minder bescherming. De wol van het merinosschaap is bijzonder zacht,
uiterst sterk en alles is in de originele natuurkleur
De alpaca’s van Zuid-Amerika
De wol van de alpaca wordt als de duurste, de meest begeerde en luxueuze
wol ter wereld beschouwd. Alpacawol is een zeer duurzaam en natuurlijk
product. Alpaca’s worden ieder jaar geschoren en zijn daarom een continue en natuurlijke leverancier van wol.
Wol is ademend en heeft een grote capaciteit om vocht te absorberen, zoals damp en zweet op de huid. Dit zorgt ervoor dat kleding die gemaakt is
van deze wol zeer prettig is om te dragen zowel warme als koude omstandigheden. De wol is ook uiterst sterk en brandvertragend. Dat maakt het
dus ook hele veilige wolsoort. De meest bijzondere eigenschap van alpa-

cawol is dat deze hypoallergeen is. Dat houdt in dat personen die allergisch
zijn voor wol, kleding van alpacawol gerust kunnen dragen.
Daarnaast bevat alpacawol geen lanoline. Lanoline is een stof met microscopisch kleine allergenen, wat een allergische reactie kan uitlokken. Door
de huidige bewerking van alpacawol, kunnen de kledingstukken ook in de
wasmachine gewoon op fijne- of wolwas gewassen worden.
Recycle-wol
Recyclen is een van de makkelijkste dingen die je kan doen om het milieu te
sparen. Wol is 100% recyclebaar. Het materiaal waarvan het product is gemaakt wordt opnieuw gebruikt. Dit productieproces is volledig duurzaam!
Recycle-wol is dus altijd een verantwoorde keuze. De aardetinten en neutrale kleuren geven die extra eco-vriendelijke, natuurlijke ‘vibe.’
Katoenwol
Katoen wol wordt meestal in de lente- en zomermaanden gedragen. Dat
komt omdat het niet irriterend en zeer ademend op de huid is. Het draagcomfort en de duurzaamheid van katoen is populair.
Katoen is makkelijk wasbaar, kleurecht, sterk en slijtvast. Katoen is een
duurzame vezel. Het is een natuurlijk hernieuwbare rondstof. Wil je een variant die nog hogere kwaliteit heeft en duurzamer is? Kies dan voor gekamde katoen.
Biologisch katoen wordt verbouwd zonder chemisch bestrijdingen middelen. Om te voorkomen dat de katoenplanten worden aangetast door beestjes gebruiken de katoen boeren andere insecten, zodat de populatie van
de schadelijke beestjes wordt tegen gegaan. Biologisch katoen wordt vervaardigd volgens Fair trade principe: een eerlijke prijs en eerlijke behandeling van boeren en arbeiders. Alles bij elkaar een heleboel redenen om
biologisch katoen kleding te kopen.

Hoofdstuk 5:
Accessoires

Nu je alles over wol weet, kun je de juiste keuze maken in wolsoorten. Voordat je echt van start gaat, heb je enkele brei-accessoires nodig. Om een
mooi breiwerk te kunnen creëren treft je hieronder aan de vijf belangrijke
brei-accessoires, plus de functieomschrijvingen hiervan.
#1: Breinaalden
Breinaalden of breipennen komen in vele soorten voor. Ze zijn in de maten
1 t/m 50 verkrijgbaar. Ze zijn ook in verschillende diktes, zowel ronde, dikke
of dunne naalden. De ronde breinaalden worden meestal gebruikt om een
colsjaal, sokken of een trui te breien. Ronde breinaalden zijn multifunctioneel.
Met dikke breinaalden creëer je heel mooi grof breiwerk. Met dikke breinaalden heb je je breiwerk vrij snel af. Een muts of colsjaal brei je bijvoorbeeld binnen 1 uur, een trui binnenin 4,5 uur.
Als je met dunne breinaalden breit, heb je als voordeel, dat je heel fijn breiwerk creëert. Het nadeel is dat het langer duurt voordat je brei werkstuk af
is. Op de breimachine gaat het sneller.
Tegenwoordig worden bezemstelen en pvc-buizen gebruikt om sierdekens
van grote maten te breien.
#2: Schaar
Een schaar heb je nodig om allerlei zaken door te snijden of af te knippen.
Het is belangrijk dat bij elk specifiek materiaal een goede scherpe schaar
aanwezig is.
Voor linkshandigen zijn wel speciaal scharen gemaakt. Scharen voor linkshandigen zorgt ervoor dat je geen kramp krijgt tijdens het knippen. De
scharen zijn andersom ingesteld.

#3: Maasnaalden
Vervolgens heb je Maasnaalden nodig om je breiwerk af te werken.
Maasnaalden zijn grote naalden met een enigszins ronde punt. Geschikt
voor wol. Met maasnaalden worden ook breiwerken aan elkaar gemaakt.
Of borduursels ergens op te mazen.
#4: Borduurnaald
Dit klinkt misschien vreemd, maar om te breien heb je ook een borduurnaald nodig. Deze naald gebruik je om de losse eindjes van je breiwerk of te
werken en om verschillende stukken van je breiwerk aan elkaar te naaien.
Het oog van de naald moet groot genoeg zijn om het breigaren doorheen te
kunnen halen, daarom heb je al snel een borduurnaald nodig.
#5: Breikoker
In een breikoker bewaar je je breinaalden. Er zijn meer dan tiental verschillende soorten breinaalden in omloop. Sommige naalden zijn scherp, puntig
en dof en daarom gevaarlijk voor mens en dier.
Tegenwoord zijn er ook tien tallen opbergsystemen.
Om veiligheid redenen, kunt u een brei koker voor u breinaalden beter aanschaffen.
#6: Meetlint
Als laatste is een meetlint nodig om iemands maat op te nemen. Een meetlint is een gereedschap waarmee de maat van iets genomen kan worden,
of waarmee men afstanden kan meten.
Een metrisch lint is meestal onderverdeeld in centimeters en decimeters
en van één tot vijftig meter lang. Een meetlint kan gemaakt zijn van metaal,
kunststof, textiel of papier. Die van één meter lang wordt vaak gebruikt bij
de verwerking van textiel. Een centimeter is handig om de lengte van je
werk te kunnen meten.

Hoofdstuk 6:
De basics van
breien

Nu je weet wat je nodig hebt aan materialen, zijn we aangekomen bij het
breien. Er werd een tijd gedacht dat breien een suf imago had, maar niets is
minder waar: breien is ontzettend hip. Niet alleen onder ouderen, ook jongeren pikken deze trend de laatste jaren steeds meer op. In dit hoofdstuk
maak je kennis met breien. Hieronder leer ik je wat de stappen zijn.
Stap 1: Maak een proeflapje
Alvorens je met een project begint, is het raadzaam een proeflapje te breien. Iedereen heeft een andere hand van breien en met een goed proeflapje
kun jezelf veel zorgen besparen. Met een goed proeflapje kun je namelijk
kijken of de juiste naalddikte in combinatie met de garens gebruikt, kun je
eventueel de steek uitproberen die je gaat breien en je kunt bepalen of je
project de juiste afmetingen krijgt. Daarnaast heeft iedereen een andere
hand van breien, daarom zijn de gegevens op het label ook niet voor iedereen van toepassing. Op de label, staat verder uitgebreider informatie. Na
deze handelingen, begint het echte brei-avontuur!
Stap 2: Steken opzetten
Je begint je breiwerk met twee breipennen en een bolletje wol. Het eerste
wat je moet leren is het opzetten van de steken. Je moet ervoor zorgen dat
er steken op je breinaald komen.
Wanneer je de steken hebt opgezet, kun je je eerste pen gaan breien. Dat
wil zeggen je zorgt ervoor dat alle steken die nu op de ene breinaald staan
op de andere breinaald terecht komen, op een manier die ervoor zorgt dat
je breiwerk een klein stukje langer wordt. Dan heb je, zoals dat heet, een
pen of een naald gebreid.

Stap 3: Basistechniek
Er zijn vele basistechnieken van breien, maar het meest voorkomende
techniek is de tricot steek. Hiermee worden de meeste patronen gebreid.
Je breit tricot steken door rechte steken heen en averechte (linkse)steken
terug te breien. De ene naald brei je helemaal met rechte steken dan keer je
breiwerk om en breit de hele naald averechte(linkse) steken.
Bij de averechtse (linkse) steken hou je de draad tussen het breiwerk en
jezelf en bij de rechte steek houd je de draad voor je breiwerk.

Hoofdstuk 7:
Veel gestelde
vragen

Omdat ik zelf workshops organiseer voor breien voor beginners, weet ik
maar al te goed dat er tijdens het breien nog aanvullende vragen kunnen
ontstaan. Hieronder vind je de meest voorkomende vragen op een rijtje.
Hoe zet je een breiwerkstuk in elkaar?
Bij het breien kunnen ongelukjes gebeuren, bijvoorbeeld als je een steek of
steken laat vallen. Om het werkstuk te kunnen afwerken, moeten de steken
één voor één terug op de breinaald gezet worden.
Met behulp van mazen of grafting wordt het werkstuk in elkaar gezet.
Meestal wordt de wol waarmee je hebt gebreid ook voor het in elkaar zetten van je breiwerk gebruikt. Dan zie je er het minste van. Men gebruikt
hiervoor een naald met een groot oog, een borduurnaald of een stopnaald
en naait (maast) je breiwerk aan elkaar.
Hoe kant je een breiwerkstuk af?
Wanneer je breiwerk af is, moet je het gaan afkanten. Dat doe je als je breiwerk de juiste hoogte heeft bereikt. Wanneer je de steken zomaar van de
breipen zou halen, rafelt je breiwerk onmiddellijk uit.
Wanneer je je steken gaat afkanten, kant je rechte steken rechtsaf en averechtse steken kant je averechts af. Daarom moet je je breiwerk op de juiste manier eindigen. Dit heet het afkanten van je breiwerk.
Er zijn vele manieren om je breiwerk af te kanten. De makkelijkste manier
die ik hanteer, is de ene steek over de andere steek over te halen. Je begint met het breien van twee steken en haalt dan de eerste steek over de
tweede steek heen. Dan brei je weer een steek en je haalt de steek die op je
rechternaald stond over de net gebreide steek heen.

Hoe werk je je breiwerk af?
Voor je je breiwerk in elkaar naait is het bijna altijd mooier om het eerst te
blocken. Dat zorgt ervoor dat je breiwerk er mooier uit gaat zien en dat je
het makkelijker in elkaar kunt zetten.
Blocken is het nat of vochtig maken van het breiwerk, om het daarna in
vorm te laten drogen. Blocken zorgt ervoor, dat de steken in je breiwerk er
veel mooier en gelijkmatiger uit gaan zien. Ook valt het breiwerk mooier
nadat het is geblockt. De methode die voor mij het beste werkt is om mijn
breiwerk tussen twee vochtige baddoeken plaatsen, laat dit een nacht zo
liggen en uw breiwerk is klaar.
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