
Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 13 januari 2010 
Gebreide kantjes 
Het leuke van de diverse beurzen zijn de reacties van de mensen op onze hobby. 
Zo kregen we via Carla Meijsen een kopie van twee mutsjes uit een heel oud breiboek.  
Een van de mutsjes is inmiddels gebreid. (u kunt het op de handwerkbeurs bewonderen!) 
Een nieuw gegeven was hierbij dat er los een kantje moest worden gebreid en dit later er aangezet 
moet worden.  
Leuk en weer heel iets nieuws! 
Tijdens het breicafe in december van mevr. Jonkhof kregen we een aantal oude breiboeken te 
leen.  
Breiboeken uitgegeven voor het leren breien aan meisjes in vroegere tijden. Zo een boek uit 1894! 
Geweldige boeken en met gebreide kantjes. Er zijn er een heleboel en ik ben weer aan het breien. 
Verschillende kantjes heb ik inmiddels gebreid en dan constateer je dat ook in oude breipatronen 
fouten zitten.  
Ook vroeger liet de beste breister al een steekje vallen.  
Ik weet nog niet wat ik met de gebreide kantjes ga doen. Op de beurs kunt u ze in ieder geval 
komen bekijken.  
Tot op de handwerkbeurs in Zwolle. U komt toch ook. 

!  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 27 januari 2010 

Mijn college Ton heeft de afgelopen maanden onze website in een nieuw jasje gestoken.  
Het resultaat mag er zeker zijn en we zijn er ook heel blij mee. 
Onze website in een nieuw jasje, hij een nieuwe muts. 
Laats 's morgens kwam hij met rode kouwelijke oren binnen. We hadden het nog even over  
deze mooie website en toen vroeg hij om een muts. Ik schrok een beetje eerlijk gezegd. 
Toch geen Gelderse gebreide muts vroeg ik hem voor de zekerheid. Nee hij had een heerlijke 
warme wollen muts in gedachten om zijn oren te beschermen tegen de kou. Ik heb 's avonds 
meteen een 
patroon op internet gezocht en een bolletje uit de kast gehaald. 
Onze website in een hele nieuwe jas, hij een nieuwe muts. Hij heeft er al flink plezier van 
gehad.Vandaag heeft hij even geposeerd voor een foto.

!  
Tevens alweer een patroon van het internet afgeplukt voor een andere collega. 
Zij heeft pas een puppie Bubbel en moet in de kou regelmatig een blokje om met hem. 
Het garen en patroon ligt al op de keukentafel bij mij klaar. Het resultaat zal ik binnenkort op deze 
blog erbij zetten. 



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 12 februari 2010 
Nog een hobby: kralenbeurzen 
Tijdens de Handwerkbeurs in Zwolle (26, 27 en 28 februari 2010) laat ik mijn collectie 
kralenbeurzen zien. (stand 105) 
Ik hoop dat ik de kralenbeurs die ik nu aan het breien ben, op tijd afkrijg.  
Vaak vragen mensen hoe lang ben je met zo'n beurs bezig? 
Om u een idee te geven: 
Voor elke tien toer (in dit geval vier naalden breien) heb ik ruim twee uur nodig om de kralen aan te 
rijgen.  
En dan nog breien.  
Ik probeer elke week 20 toer te breien.  
Bijna honderd toer heeft deze beurs.  
Reken maar uit. Je moet niet denken in uren bij deze hobby! 

!  
Want wanneer de beurs is gebreid, dan nog afwerken, een voering er in zetten en aan de beugel 
maken.  
Vele uren kan ik er mee bezig zijn. 
Ach ik denk niet in uren. 
Dit is dezelfde techniek die als workshop op de handwerkbeurs aangeboden wordt. 
Dit is de workshop voor gevorderden. Het kralenbeursje met het roosje. 
Voor informatie kijk op onze website onder workshops of www.handwerkbeurs.nl 

!  

http://www.geldersemutsen.nl/
http://www.handwerkbeurs.nl/Workshops-Zwolle-2010.html


  

  
Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 21 februari 2010 
Nieuwe mutsjes. 
Afgeloepen periode hebben we van verschillende mensen patronen gekregen. Ook de kantjes  
die ik gebreid heb zoals ik in het blog van 13 januari heb geschreven.  
Van Carla Meijsen kreeg ik twee patronen in het Duits van meisjes mutsjes.  
Een van deze mutsjes heb ik inmiddels nagebreid. Ik zal wel te dik garen gebruikt hebben 
want het is een volwassenmaat geworden.  
Aan deze muts zit een los gebreid kantje. 

!  
Het kleine mutsje heeft in de jaren 70 in de Ariadne (het handwerkblad van vroeger) gestaan.  
Anke heeft dit mutsje tijdens haar vakantie gebreid. 

!  
Om deze mutsjes te breien, vereist wel enig inzicht. De patronen zijn anders beschreven dan hoe 
we dit nu doen.  
Wanneer je een telpatroon erbij hebt, mis je vaak de stekenverklaring.  
Ook heb je patronen die alleen maar beschrijvingen hebben en geen teltekening. Dit is nog 
moeilijker om na te breien.  
Wat wel opvalt is dat er hele mooie kantpatronen zijn om te breien. 
Twee mutsjes heb ik inmiddels gefotografeerd.  
Op de handwerkbeurs kunt u de mutsjes bekijken.  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 4 maart 2010 
 
Handwerkbeurs Zwolle 
Afgelopen week (26, 27 en 28 februari) was het weer één groot handwerk festijn in de IJsselhallen 
van Zwolle. 
Het was weer genieten voor iedereen die iets met naald en draad doet. Groot was deze keer het 
aanbod aan materialen en workshops. 
Groots was de gezelligheid onder de mensen. Wat een belangstelling. Dit hadden we niet gedacht 
of gedroomd dat het zo 
zou uitpakken. Bijna 10.000 bezoekers!!!! 
Enkele foto's van de enorme belangstelling die wij hadden op de beurs. 

!  

!  
Alle poppen waren weer present en er was zelfs uitbreiding. We hadden nieuwe mutsjes van 
bevriende breiers gekregen en oude boekjes met patronen die we mochten kopieren. Later komen 
we daar nog op terug in een volgend blog. Ook was er enorm belangstelling voor de 
tentoonstelling die Connie had meegebracht. Vitrines vol met gebreide kralentasjes. 
Enkele waren echt oud maar het merendeel had ze zelf gebreid. Eerst oude tasjes op patroon 
zetten, rijgen en dan breien. Ik kan dit nu dromen want in de tijd dat Connie haar workshops gaf, 
gaf ik de bezoekers uitleg hoe de kralentasjes gemaakt worden.  
Het is echt een hobby of passie van Connie al beheersenl Henny en Anke ook deze techniek. 
Hieronder een aantal foto's van de workshops en de kralentasjes die tentoongesteld werden. 



!

!  



!

!



!  
  
We hebben weer genoten van jullie belangstelling voor ons werk. Er ligt voor menig één weer een 
uitdaging die onze stand bezochten. Zo kocht de één een boekje en de andere dacht er over om 
nu eindelijk aan de oude zilveren beugel van oma maar eens een tasje te maken (al dan niet te 
breien). Mensen gingen met tassen vol materialen en patronen de deur uit.  
Zo ook kocht Connie zich garen om van een ajourpatroon van de mutsjes een sjaal te breien. 's 
Avonds op de hotel kamer moest er meteen begonnen worden. Toen we zaterdag 's morgens aan 
het ontbijt zaten werd mijn moeder  zelfs herkend door de hotel eigenaar. Zij maakt van alles van 
vilt. Van babyslingers, tot eierwarmers en potloodpoppetjes.  
Ze vroeg ons dan ook nog een lapje mee te nemen. De zondagochtend werden we door haar 
verrast met een ontbijttafel in paassfeer. Vrolijke eierwarmers sierden onze eitjes en straks 
natuurlijk ook met pasen thuis. 
Dank u wel hotel Fidder in Zwolle voor het gastvrije verblijf. Maar vooral u bedankt voor zeer 
geslaagde beursdagen. 



!

!  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 12 maart 2010 
 
Mannenmutsen 
Vroeger droegen niet alleen vrouwen witte gebreide mutsen ook mannen droegen witte gebreide 
mutsen.  
En jongens voordat ze de broek aan kregen. 
Jonge jongens droegen rokken totdat ze zindelijk waren. Vaak droegen ze dan ook een witte 
gebreide katoenen muts.  
De mannen of jongens muts had een andere vorm dan de vrouwen- en meisjesmutsen. 
De mannenmuts had een omslag, je begint met een “hoofdband” en eindigde met de punt van de 
muts.  
Bovenaan zie je de ster of een spiraal. Wat wel opvalt is dat zowel de vrouwen mutsen als de 
mannen mutsen een driedeling kennen. Bij de vrouwen de ster op het achterhoofd, de voorkant 
van de muts en vaak helemaal om de muts heen een afwerk randje. Bij de heren heb je de 
hoofdband (vaak een omslag), dan het middenstuk en  
bovenop het hoofd naar de punt van de muts toe de ster of spiraal. Grappig, die driedeling bij 
beide mutsen, maar hoe dit zo gekomen is??? 
In de literatuur is er weinig over te vinden. Wel heb ik gevonden dat de mannen de mutsen 's 
nachts droegen.  
En bij de eeuwige slaap kregen ze ook een gebreide muts op.  
We hebben een oude muts nagebreid en ook twee patronen die we gevonden hebben in oude 
boeken.  
Zie de foto's. Het uit oude boeken breien valt nog niet mee. De beschrijvingen zijn heel anders en 
ik moet ook zeggen dat het een staaltje vakman/vrouw schap is want de patronen zijn vele malen 
moeilijker als die in ons boekje beschreven staan. 
De mutsjes op de foto’s waren ook te bewonderen op de handwerkbeurs in Zwolle eind februari. 



!

!  
Twee jongensmutsen nagebreid uit een oud boekje 

!  
Slaapmuts nagebreid a.d.h.v. een orginele. 
Zaterdag 6 februari wat er in het Rijksmuseum een bijeenkomst over de muts in de kunst.  
Daar is een patroon uitgegeven van een muts gedragen door de mannen in de 17e eeuw. 
Doordat de mannen werden begraven met een gebreide muts weten we nu hoe de muts eruit zag.  
Blijkt dat er toch een overeenkomst te zijn.  
Mannen werden in vroegere dagen begraven met een muts op. Nooit geweten.  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 22 maart 2010 
Begraven 
Een niet zo’n gezellig onderwerp, de dood en begraven worden. 
Er zijn talrijke manieren om op een waardige manier afscheid van iemand te nemen. 
Maar dat mensen met mutsen op begraven werden is toch wel bijzonder. 
Oude oma, zoals wij haar noemde, droeg toen ik klein was (tot ongeveer in mijn herinnering dat ik 
10 jaar oud was) altijd de Gelderse klederdracht. Voor mij was zij de enige die nog in deze dracht  
liep in ons dorp. Nou ja liep, als we onverwacht op zondag op visite kwamen schuifelde ze snel 
naar 
haar kamertje om haar zondagse muts op te zetten. Voor haar was het ondenkbaar om niets op 
haar  
hoofd te dragen. Zo ook is zij begraven in de Achterhoekse klederdracht met de muts op. 
 
Nu we zo in de mutsen “zitten” kan er geen mutsen onderwerp voorbij gaan of je nieuwgierigheid 
wordt gewekt. Zo ook werd mijn aandacht / nieuwgierigheid getrokken door de aankondiging van 
het Rijksmuseum. Op zaterdag 6 februari stelde het Rijksmuseum in Amsterdam haar deuren open 
voor een heuse breimiddag.  
Onderwerp mutsen breien. Daar wilde ik wel naar toe. 
Gelukkig was ik nog net op tijd met mijn aanmelding want een dag later was het vol. zie ook: http://
brijksmuseum.blogspot.com/ 
Als één van de eerste kwam ik in het restaurant voor de breimiddag. Een beetje onwennig, bijna 
als eerste zocht ik een plekje. Afwachten wat er ging gebeuren. Naalden en garen uit de tas want 
er werd een patroon uitgedeeld van een walvisvaarders muts. De walvisvaarders van de 17de 
eeuw droegen ook een muts.  
Zeer herkenbare mutsen zelfs. Omdat ze een achternaam hadden was het Jan met de gestreepte 
en Piet met de rode muts. Dit persoonlijke kledingstuk ging mee het graf in. Overige kleding werd 
doorgegeven aan collega walvisvaarders maar de muts en een linnenhemd ging mee het graf in. 
Na opgravingen in Smeerenburg (Noordpoolgebied) bleek het linnenhemd vergaan te zijn maar de 
wollen mutsen waren nog redelijk tot goed in tact.  
Van deze wollen muts is een patroon gemaakt. En deze muts heb ik natuurlijk ook gebreid. Helaas 
van een te modern wolletje want mijn vilten wil niet helpen om de muts in de juiste pasvorm te 
krijgen. Het vilten van de mutsen werd gedaan om deze dubbele muts nog warmer te krijgen. 

http://brijksmuseum.blogspot.com/
http://brijksmuseum.blogspot.com/


!

!  
Walvisvaardersmuts (foto Rijksmuseum) .......................................Connie met de blauw gestreepte 
muts die niet wil vilten! 
Naast het breien van de muts hielden twee conservatoren van het Rijksmuseum een lezing. 
Mevr. Bianca de Mortier vertelde aan de hand van schilderijen van Hendrick Avercamp 
(1585-1634) over de kleding die 
de mensen rond 1600 droegen. De schilderijen komen uit de kleine ijstijd en laten vele 
schaatsende mensen zien. 
Opvallende kledingstukken zijn pofbroeken, mouwkappen, moffen, witte plooikragen en 
schoudermantels.  
De strekking van het verhaal: hoe langer iets mode was, hoe groter sommige kledingstukken 
werden.  
Witte plooikragen werden zo groot als molenstenen en mouwkappen leken wel vleugels waarmee 
men weg kon vliegen. 
Was zo’n hoogtepunt bereikt dan ging het uit de mode. 



!  
Dhr. Jan de Hont vertelde over de geschiedenis van de walvisvaarders in de 17de eeuw en het 
dragen van de wollen mutsen. 
Het was een leuke en zeer informatieve middag. Ongeveer 160 breiers zijn op die middag 
afgekomen. Breien is IN!  
Want er waren veel meer aanmeldingen als plaatsen in het restaurant van het Rijksmuseum.  
Hopelijk was dit niet het hoogtepunt van het breien in Nederland anders vergaat het breien net als 
de mode rond 1600. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 1 april 2010 
Textielfestival in Leiden 
Afgelopen zaterdag (27 maart) zijn Connie en ik naar het textielfestival in Leiden geweest. Wat 
wordt er toch fantastische 
gehandwerkt in Nederland en ver daarbuiten. Of moet je spreken van het maken van textielkunst. 
Het onderwerp van de wedstrijd was sporen. Op hoeveel verschillende manieren is het uitgewerkt. 
Geen idee  
hoeveel! Met hoeveel verschillende technieken. Geen idee hoeveel!  
En zo kun je nog lang doorgaan. Deze noestige handwerkers hebben allemaal hun sporen in de 
textielkunst verdiend. 
 
Afgelopen zaterdag was een prachtige dag om de textielroute te lopen. Met de textielroute in de 
hand liepen we heerlijk  
door de stad Leiden. Wat leuk is met zo'n route, je komt in een (voor mij) onbekende stad meteen 
in allerlei steegjes en straatjes  
waar je anders niet snel zou komen. We begonnen in het wevershuisje. Naast het weefwerk waren 
er al vele werkstukken  
te zien van de wedstrijd sporen. 

!

!  
Weefwerk en "sporen" in het Museum het Leids wevershuis 
Leuke winkeltjes ontdekt a.d.h.v. de route met tassen en sjaals. Geprobeerd een blik te 
werpen op de mooie truien en vesten van Hanne Falkenberg bij wolwinkel Ribbels. Dit viel niet 
mee door de drukte 
in de winkel. (blijft toch trekken wol, breien ondanks al het andere mooie handwerk). Heeft u ook 
zo genoten van 
het kantkloswerk in de St. Pietskerk? Lang heb ik ook geklost maar helaas door tijdgebrek blijft het 



liggen. Wat een 
prachtig werk, mijn handen beginnen te jeuken maar breien is naast een drukke baan wat 
praktischer. Of de merklappen, 
de werkstukken die boven je hingen (vilt), of de knipoog naar de Spakenburgse klederdracht en 
wat dacht je van  
het kunstwerk "weg werp tasjes". Zeer actueel want in het weekend was op tv de plastic soep. 
Allerlei plastic dan in 
onze oceanen drijft. 



!  !

!  
Kant en viltwerk in de St.Pieterskerk 



! !  
Knipoog naar de Spakenburgse klederdracht en Wegwerp tasjes. 
En heeft u ook de kanttentoonstelling in de bibliotheek gezien. Prachtig, alleen de werkstukken 
zouden veel beter 
uitkomen wanneer ze meer ruimte hadden gekregen. En de hortus. De wind speelde mooi met een 
drijvend werkstuk. 
En de boom met haar gebreide jasje. Het was nog flink doorhaken om de Keukenhof te evennaren 
maar dit zijn blijvertjes, 
gehaakte bloemen. 



!

! !  
De Hortus in "bloei" 
We hebben genoten die dag. We hebben al tegen elkaar gezegd, over 5 jaar maken we er een 
weekendje van want  
één dag is te kort. 

  
  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 14 april 2010 
Ellen Korth, fotosessie 
Soms heb je alles tegelijk, voorbereidingen voor de beurs, drukke weken op het werk, 
al veel te bloggen en dan blijft er een blog liggen. Maar we vergeten niet te bloggen  
over een fotosessie die wij hadden.  
Via Carla Meijsen van The Dutch Knitters zijn wij in contact gebracht met Ellen Korth. 
Ellen is fotograaf en is in augustus 2009 met een nieuw project gestart.  
Op haar website (www.ellenkorth.com) schrijft ze hoe haar project tot stand komt.  
Ze vergelijkt dit met de chaos die een buitenstaander heeft van een bouwplaats. Zo 
ook zij die zo’n bouwplaats tegenover haar atelier heeft.  
Het bouwmateriaal van haar project zijn teksten, foto’s van families uit Nederland  
die bezig zijn met textiel.  
Zo zijn wij als familie ook door haar uitgenodigd om op de foto gezet te worden.  
19 februari is ze bij mijn moeder en zus thuis geweest. Wij hebben gebreid aan onze  
mutsjes en kralentasjes en Ellen maakte vooral foto’s van onze handen die bezig waren.  
Ook, en dat was veel moeilijker als het breiend exposeren, moesten we in een stukje  
tekst weergeven welke emotie, gevoel we bij het breien hebben.  
Terwijl zij foto’s maakte stond ook de microfoon aan. Ons gesprek ging over het breien 
van de mutsjes en kralentasjes. Wat de geschiedenis ervan is en dat het mutsenvak  
van oudsher bij ons in de familie zit.  
Ellen heeft ondertussen al zo’n 70 mensen die bezig zijn met allerlei textiele werkvormen  
(borduren, weven, kantklossen, spinnen etc.) op de foto gezet. Al deze foto’s worden  
samen met de stukjes tekst in boekvorm uitgebracht. Daarnaast komen er tentoonstellingen  
van de foto’s, stukjes tekst en het gesproken woord.  
Wij houden u op de hoogte van haar werk en wie weet ziet u onze breiende handen  
op een tentoonstelling. 
Hieronder enkele foto’s die ik gemaakt heb van Ellen die aan het werk is om ons op de foto te 
zetten. 

! !  

http://www.ellenkorth.com/


 

!  

!  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 29 april 2010 
Gelderse mutsen goes USA!!!! 

Eerder heb ik al geschreven over een eventuele publicatie in een Amerikaans tijdschrift (blog van 
28 augustus 2009).  
Nu is het zover. 
Afgelopen week kreeg ik een pakketje uit Amerika met daarin het tijdschrift Piecework Mei/Juni 
nummer. 
Apetrots kan ik u zeggen dat wij zijn. Ons artikel in Piecework beslaat drie pagina’s van het 
magazine.  
Echt heel erg gaaf. Oma Grevers u kunt trots op ons zijn. U had er altijd over van wie wil dat nu 
nog leren en wat moet je  
ermee. Maar oma het leeft nog steeds: klederdracht mutsjes! Tot in Amerika toe! 
We hebben al hele leuke reacties op ons blad gekregen. Dames uit Amerika die hun Nederlandse 
roots vertellen op de mail  
en tevens het boek bestellen. Zo vertelt een vrouw op de mail dat haar Oma uit Leeuwarden kwam 
en haar  
Opa uit Oudekerk, of een mevrouw die vertelt dat ze 4 jaar geleden nog in Zevenaar is geweest 
voor een reünie  
van haar oude mulo, of een mevrouw die les gegeven heeft in Oldenzaal omdat haar vader 
gewerkt heeft op vliegveld  
Twente. De Nederlanders overzee hebben nog steeds belangstelling voor een stukje cultureel 
erfgoed. 
Het artikel gaat natuurlijk over de (gebreide) mutsjes, het boek wat eruit ontstaan is, Oma die 
ermee begonnen  
is en een klein beetje geschiedenis. Ook is er een patroon afgedrukt van een babyhoedje. Er zijn 
enkele foto’s  
geplaatst van een vrouw in klederdracht uit Kotten bij Winterswijk, foto’s van gebreide mutsjes die 
in het boek  
staan en een foto waar wij met ons drieën op staan als auteurs van het boek. Wow, we zijn er echt 
van onder  
de indruk dat wij dit bereikt hebben. Ik mag en kan natuurlijk hier het artikel niet afdrukken. 
Hieronder een paar  
foto’s van het blad zelf. Indien u het wilt bestellen dan kan dit op de volgende website: 
www.interweave.com 

!  !  

http://www.interweave.com/needle/piecework_magazine/


!

!  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 9 mei 2010 
Sara 
  
Mijn vriendin Marijke ziet vandaag Sara. Ik neem eigenlijk aan dat iedereen dan weet dat zij 
haar 50ste verjaardag viert. 
Dit hebben wij gisterenavond al gedaan bij haar in de tuin met een heerlijke bbq. 
Bij het "zien" van Sara hoort natuurlijk een (levens grote) pop in haar tuin. Ik vond dit een te groot 
werkstuk. Ik heb het bij een wat  
kleiner werktstukje gehouden. Ik vond dat Sara wel een Gelderse gebreide muts op mocht hebben 
ondanks dat  
Marijke geboren en getogen is in Brabant. Als lichaam heb ik haar lievelingsdrankje genomen: een 
fles advocaat, 
een afwasborstel diende als hoofd en op de kant van de haren heb ik een mutsjes gebreid. Een 
stuk 
rode boerenzakdoek maakte het geheel compleet. 
Het mutsje is een variant op mutsje 6 uit ons boek. Ik heb gekozen voor een zeskantige ster (ipv 8) 
en ook 
de rand om de hele muts heb ik iets kleiner gemaakt. 
Het is een grappig geheel geworden en werd door "Sara" Marijke ook erg gewardeerd. 



! !

!  
  



  
Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 20 mei 2010 
Wassen van mutsen (deel 1) 
Oma van vaders kant was, en moeder is mutsenmaakster van beroep. Vanaf 1979 heeft mijn 
moeder het vak  
geleerd van haar schoonmoeder.  
Als kind keek ik altijd graag naar moeder die met de mutsen aan het werk was.  
En het leukste was dat je het ook zelf mocht proberen. 
Wanneer er een muts gewassen moest worden, dan worden eerst alle "versierselen" van de muts 
afgetornd.  
Voor zowel de plooi- als de knipmuts wordt zowel de voor- als de achterkant van de muts gehaald.  
Op de foto's zie je een knipmuts. De muts is niet geheel meer in model. Net als bij de gebreide 
mutsen spreken 
we van een voorstrook, de bol en de achterstrook. Op de volgende foto's zie je hoe de achterkant, 
de voorkant 
en het karkas losgehaald wordt.  
Karkas is het ijzerdraadje me wit garen omwonden, voor in de muts. Het houdt de voorkant in 
model. 
Wanneer je het karkas in de muts laat zitten terwijl de muts nat wordt, dan gaat het uiteindelijk 
roesten. 
Dit zie je bij veel knipmutsen. Mutsen worden vochtig en worden niet droog genoeg bewaard. Als 
er éénmaal 
een roestvlek in de kant zit, dan krijg je die roestvlek er niet meer uit. 

!  
Knipmuts 
 
Dan moet het geheel gewassen worden.  
Niet in de wasmachine. Nee, in een pan op het fornuis wordt de muts langzaam met zeep aan de 
kook gebracht.  
Dan laat men de muts op het fornuis "trekken". (Net als we met de bouillon voor de soep doen). 
Het sop wordt een aantal keren "ververst". En als het water schoon blijft, dan is de muts helder 
genoeg.  
Dus de komende dagen, want dat lukt nooit in één dag, ben ik bezig met de muts uit te koken. Niet 
mijn favoriete  
werkje. Het stinkt behoorlijk.  
In een volgend blog vertel ik hoe de muts wordt gestreken en geplooid. 



!

!  
 
Knipmuts wort geheel los getornd. ................................Voorstrook waaraan het karkas is 
bevestigd. 
  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 8 juni 2010 
Variatie op patroon 16 
Af en toe heb ik genoeg van mutsjes breien. Dan brei ik met kralen. Maar dat is niet altijd een 
werkje dat je pakt als je een hele dag hebt gewerkt.  
Op de beurs in Rotterdam (oktober 2009) heb ik bij Storm op zolder een streng prachtige rode 
handgeverde wol gekocht.  
Ik wilde hier een sjaal van breien in een patroon uit ons boek.  
Nu brei ik altijd graag mutsje 16. Dat patroontje vind ik leuk om te breien. Ik heb dit patroon 
al veranderd tot baby pop formaat (zie nieuwe patronen) en nu in een sjaal.  
IJverig aan het breien kwam ik halverwege tot de ontdekking dat ik niet genoeg wol had. En nu.... 
In februari (2010), weer naar de beurs, direct kijken bij Storm op zolder. Helaas dezelfde wol 
hadden ze niet meer. Deze dikte wordt niet meer gemaakt. Dat heb ik weer. De oplossing heb 
ik gezocht in dezelfde kleur maar dan in een dunnere kwaliteit.  
Op het blog van de handwerkbeurs heeft u kunnen lezen dat we 's avonds in het hotel de streng 
hebben overgewikkeld. En dan maar breien. 

!  
Op een mooie zomerse zondag dat je lekker buiten kunt zitten, dacht ik bij mezelf: "Vandaag  
moet de sjaal af". En het is gelukt.  
Voor dit patroon heb ik patroon 16 gebruikt en 10 patronen breed opgezet. Toen ik de sjaal 
lang genoeg vond (128 patronen lang) afgekant. Omdat ik de sjaal langs de kant onafgewerkt  
vond, heb ik rondom de sjaal nog een rand gebreid. Voor deze rand heb ik ook patroon 16  
gebruikt maar dan zonder de averechte steken. 
Toen ik ‘s middags de sjaal af had, zag ik dat mijn armen net zo rood van de zon zijn geworden,  
als de sjaal. Ja, dat heb je, als je zo fanatiek aan het breien bent, dat je de zon niet voelt branden.  
Ik hoop dat het nog eventjes duurt voordat ik de sjaal nodig heb. Laat de zomer maar komen. 

http://www.stormopzolder.nl/


Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 21 juni 2010 
Workshops in Estland 
Wat valt er toch veel te leren en te zien op handwerkgebied. Door mijn vriendinnen 
Carla en Hilly (beter bekend als de Dutch Knitters) ben ik een week op breivakantie geweest 
in Estland. Wat een handwerk paradijs. Van 11 tot en met 17 juni logeerde ik in Tallinn (hoofdstad 
van Estland). 
Tallinn zelf is een soort van museumstad met zijn stadspoort, oude marktpleintjes en gezellige 
winkeltjes.  
Overal vind je er winkels met truien, wol (in het centrum al zeker 6 wolwinkels en ver daarbuiten 
nog eens 2 en een groothandel). Net buiten de stadsmuren is er dagelijks een markt met allerlei 
breisels en naast de kerk vind je vrouwtjes die hun eigen handwerk verkopen maar ook veel 
sokken en wanten die in de fabriek gemaakt zijn. 
Het oude centrum heeft veel te bieden op handwerkgebied. Er zijn talrijke winkeltjes die ook hand 
gebreide artikelen verkopen van thuiswerksters. Vaak prachtig en vaak ook kun je er zelf niet 
tegenop werken. Toch heb ik al het kant en klare spul laten liggen. Ik ben iemand die het dan ook 
graag zelf gaat maken. 

! !  

!  



Stadspoort van Tallinn................................Overal gebreide truien.................................En de 
serveersters liepen vaak in klederdracht 
Dit zelf maken zou ik nu ook moeten kunnen omdat ik 3 workshops heb gevolgd. Twee workshops 
specifiek Estlandse breitechnieken en eentje Zweeds. 
Op zaterdag zijn we (een tiental Dutch Knitters) afgereisd met de bus naar Haapsula. Een plaatst 
ten westen van Tallinn. Haapsula staat vooral bekend om het breien van de Haapsula sjaals. 
Prachtige kanten sjaals met nups (een nop). Wij krijgen les op het plaatselijke gymnasium in het 
handwerklokaal. Na een kennismaking met Aime Edasi en Siiri Reimann, ja wel de auteurs van het 
boek: Haapsalu Sall kijken wij onze ogen al uit op de prachtige wandlappen in het handwerklokaal. 
Allerlei proeflappen van Haapsalu Sall zijn verwerkt in prachtige linnenwanddoeken. Na de koffie 
met koekjes starten wij met het breien van een proeflapje van een Haapsalu Sall. Het valt niet 
mee, zeer dunne wol op vrij dikke naalden. Ook de nup wordt geoefend. Op zich is het breien niet 
zo moeilijk want dit is een kwestie van een telpatroon volgen maar door de dunne wol is het wel 
lastig. Maar goed ik heb wat resultaat. 
De dames zelf spreken trouwens alleen Estlands. Ook al hebben ze het over breien, toch is er 
geen draadje aan vast te knopen. Gelukkig hebben ze de hulp in geroepen van Ingrid. Zij is lerares 
Engels van het Gymnasium en kan zelf ook breien. Zij vertaald alles.

!

!  



 !  
Wandlap met Haapsula patronen ..........................Greta Garbe 
muster.........................................ijverig aan het werk 
Tussen de middag hebben wij heerlijk geluncht in zachte bankstellen. Even ontspannen bijkomen 
van het inspannende breien. Ook kregen wij een rondleiding door Haapsula. Een prachtig stadje 
met vele oude houten huizen. De architect van het huis van Pipi Langkous komt hiervan daan (niet 
uit Zweden waar Pipi woonde) en dat is te zien. 
Wij bezoeken een aantal winkeltjes die vooral handgebreide artikelen verkopen waaronder de 
Haapsalu sall.  
Voor zo'n 80 euro heb je zo'n sjaal. Een ervaren breister breit er twee weken aan. Ik zelf koop het 
specifiek garen, ooit zal ik zo'n sjaal zelf breien. Ook bezoeken wij nog het plaatselijke kasteel.

!  

!  
Stadskasteel van Haapsula......................................."Pipi Langkous"huisjes  



!  

!



!  
De Haapsalu sall.......................................mijn eerste stukje sjaal......................................Aime 
Edasi en Siiri Reimann 
's Middags gaan we verder met de workshop. Een rand leren breien en het aanzetten van de rand. 
Ook een rekenles gehad. Het is een hele berekening om een juiste lengte rand aan een sjaal te 
krijgen. Gelukkig staat dit ook allemaal goed in het boek beschreven. Na een lange inspannende 
middag nog heerlijk gegeten in een restaurant aan het water. 
In de bus terug lekker nagedoezeld over de zeer intensieve maar zeer leuke workshop. 
Zondagmiddag hadden wij workshop twee. Carla en Hilly gaven een workshop twinned knitting. 
Monika, onze Estlandse brei-reisleidster had een groepje Estlandse breisters uitgenodigd deze 
workshop te volgen. Ook onze mede Dutch Knitters schoven gezellig aan in Loovalas (soort van 
kunstenaarscentrum). Voor mij was de workshop een herhaling want ik had de workshop ooit bij de 
Afstap gedaan. Maar een herhaling is nooit verkeerd en ik kon anderen helpen. Hieronder 
zie je de leuke randjes die we die middag gebreid hebben. 



!

!  
Carla geeft workshop, Monica en Jans........................Mijn proeflapje twinned knitting 
Dinsdagmiddag hadden we ons laatste workshop waarbij de ondergrond twinned knitting goed van 
pas kwam. Tiina Meeri schrijfster van vele breiboeken gaf ons een workshop Estlands breien. 
Sommige randjes lijken erg op twinned knitting. Tiina was er zenuwachtig omdat ze 20 jaar geen 
les meer had gegeven. Daardoor haakten helaas enkele breisters af. 
Maar na een moeilijke opzet had ik toch de slag te pakken. We leerden enkele leuke randjes 
breien die veel in mutsen en wanten worden toegepast. De draden om steken heen te draaien en 
kleur gebruik krijg je leuke randjes. Ook deze middag zaten we weer in Loovalas. Enkele bekende 
Estlandse collega's waren ook weer aangeschoven. 



!

!  
Boekjes van Tiina Meeri en werkstukken van haar. Blauwe lapje hieronder mijn Estlandse 
proeflapje 



!

!  
Als bedankje voor onze Estlandse workshop geefsters, Aime Edasi, Siiri Reimann (en Ingrid onze 
vertaalster natuurlijk ook) 
en Tiina Meeri hadden wij allemaal individueel Nederlandse cadeautjes meegenomen. Het 
varieerde van Nederlandse kaas, kopjes met speculaas opdruk en speculaasjes tot handgeweven 
theedoeken. Ik zelf had ons boekje natuurlijk meegenomen. 
Dit Estlandse meester breisters waardeerden dit enorm. Het boekje werd bekeken en enkele 
voorbeeldmutsjes ook. Ik moest zelfs de boeken nog signeren. 

! !  



!

!  
Onze mutsjes worden bekeken en ik signeer ons boek 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 4 juli 2010 
Mutsjes in Estland 
Tijdens de breivakantie ging mijn nieuwsgierigheid natuurlijk ook uit naar mutsjes in Estland. 
Een soort van hobby idioottiteit of hoe ga je het noemen. Het blijft je achtervolgen de mutsen 
hobby.  
Maar goed. Veel ben ik er niet tegen gekomen. Natuurlijk heb je prachtige traditioneel gebreide 
truien, 
vesten, wanten en sokken. Mutsen waren wat in de minderheid. 

!

!  



!

!  
 
Tiina Meeri had bij haar workshop enkele voorbeelden meegenomen. Hierin waren de prachtige  
Estlandse breirandjes in verwerkt die wij tijdens haar workshop geleerd hebben. 
Op handwerkmarkten lagen vooral gehaakte kindermutsjes. Veelal wel in het wit gehaakt. Vaak  
met een versiering van een bloemetje of een vlindertje dat ook gehaakt was. Ik weet heb het nooit 
gezien of er haakmachines waren maar het leek mij niet dat het echt handwerk was. 



!

!

!  

!  



Natuurlijk lijkt het Estlandse kantbreien veel op het breien van de mutsjes. Veelal kom je dezelfde 
steken tegen. Maar ze breien van het kant sjaals en geen mutsjes. In de winkels heb ik ook 
eigenlijk niet  
het garen gezien wat wij gebruiken om de mutsjes van te breien. Dus geen haakkatoen en geen  
(Durable) breikatoen. Wel kom je er hele mooie andere dingen tegen en vooral tijdens het bezoek 
aan een wolfabriek Aade Lõng in Raasiku. ’s Morgens op tijd wilden we al met de trein naar 
Raasiku. Maar helaas er viel er gewoon eentje uit. Gelukkig had Monika onze breireisleidster 
meteen een alternatiefvoor handen om de twee uur op te vullen tot aan de volgende trein. Bij de 
stadsmuur waren enkele mooie voorbeeld tuinen aangelegd en natuurlijk lieten we ons een kopje 
koffie ook goed smaken.  
Maar uiteindelijk bereikten we ons doel met het boemeltreintje. Ik kreeg meteen een soort van 
nostalgisch gevoel over mij heen. Voor mijn studie vier jaar lang op en neer geweest met de trein 
van Winterswijk naar Arnhem en visa versa. Ik dacht dat die trein langzaam reed maar vergeleken 
met de trein van Tallinn naar Raasiku was dat nog een sneltrein. Hij stopte wel net zo vaak. 
Ongeveer bij iedere dikke boom want van stadjes was nauwelijks sprake. 
Zo ook Raasiku. Ongeveer in het midden van een bos/weiland stopte de trein. Het was goed dat 
Monika de weg wist want na een wandelingetje door het weiland kwamen wij bij de wolfabriek aan. 
Als eerste kregen we een rondleiding. Hieronder enkele foto’s van de fabriek. 

! !  



!

!  
Voor het kaarden van de wol was een machine uit het jaar nul terwijl het spinnen en twijnen van de 
garens op hele moderne machines gedaan werd. Veel uitleg was er voor ons natuurlijk niet nodig. 
Wie in de wol zit weet ook hoe het gemaakt wordt.  
Na de rondleiding was het natuurlijk shopping time. Wat wordt je daar hebberig van. Prachtige 
wollen garens tegen zeer schappelijke prijzen. Ik had zo’n twee kilo voor € 40.00. Meer kun je bijna 
niet meenemen  want het moet ook nog in de koffer naar huis passen. Het was dan ook een leuk 
gezicht hoe menig één van de fabriek wegliep. Plastic zak op de rug met de buit van die dag. 



! !  
Met de buit op de rug terug naar Tallinn ........................Mijn nieuwe aanwinsten van een week 
Estland. 
  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 20 juli 2010 
Papegaai en een nieuw BOEK! 
Hebt u op de handwerkbeurs in Zwolle in februari de kralenbeursjes gezien? 
En ook dat ik met een hele grote beurs aan het breien was? 
Afgelopen week heb ik de beurs afgebreid. Het was nog een hele klus ondanks dat de kralen al 
waren opgeregen.  
Het aantal kralen van zo’n beurs? Het zijn er meer dan 20.000. 
En dan bedenken dat je voor dat de tas is gebreid alles drie keer is geteld.  
Eerst het telpatroon, dan tijdens het rijgen en dan tijdens het breien.  
Nu komt de volgende klus: het aan de beugel zetten. 
Ik hoop dat u tijdens de beurs in Rotterdam komt kijken of de beurs aan de beugel zit.  
Ook hoop ik dan een voorproefje te laten zien van het kralen beurzenboek dat in februari 2011 uit 
komt.  
In dit boek beschrijf ik een aantal kralenbeursjes in twee technieken. De kralen meebreien door ze 
tussen de steken aan te schuiven en de tweede techniek de kralen door de steek te halen 
waardoor je o.a. deze prachtige beurzen kunt breien met een voorstelling. 
 
Door groot succes tijdens die beurs afgelopen februari in Zwolle, toon ik met veel plezier de 
beurzen ook in Rotterdam op 14, 15 en 16 oktober. 
  



!

!  
 
 
Kralenbeurs met papagaai ............................... Een nieuw boek wordt bedacht op de beurs in 
Zwolle (februari 2010) 
  
  

  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 16 augustus 2010 
Hoofddeksels in Nepal en Tibet 
Al jaren wilde ik graag naar Tibet op vakantie. Deze zomer ben ik samen met mijn partner Ben er 
naar toe geweest. 
Het was spannend of de reis wel of niet doorging. Wij hadden geboekt via Koning Aap. Een 
groesreis met een minimaal 
aantal deelnemers van 8. Uiteindelijk ging hij toch door met maar 7 deelnemers. Het was echter 
erg leuk reizen met zo’n kleine groep. 
Van 23 juli tot en met 14 augustus hebben we drie weken door Nepal en Tibet gereisd. 
Comfortabel met een eigen busje 
en reisleiders uit het land zelf. 
Natuurlijk kan ik het tijdens zo’n reis mijn hobby breien en mutsjes niet uit het hoofd zetten en kijk 
ik voordurend of ik  
iets leuk zie. Ik heb een aantal leuke en aparte hoofddeksels gefotografeerd. Natuurlijk geen 
Gelderse muts. Al heb ik nog 
wel iets achtergelaten. In een restaurant in Tibet kon je je visitekaartje achterlaten onder de 
glasplaat van de tafel waaraan  
je at. Dus kijk niet gek op als je in Gyanze in een restaurantje eet dat je een visitekaartje van ons 
tegenkomt. 

!  
Hieronder ziet u een groot aantal foto’s van mensen uit Nepal en Tibet. Vaak een beetje stiekem 
gefotografeerd 
omdat niet iedereen het even leuk vindt om op de foto te gaan. Vaak zijn het pelgrims die 
eindeloos een rondjes om een tempel of stupa lopen.  



!  !

!  
Nepal, Kathmandu, Stupa, een hoedje tegen de zon of een handdoekje............................. Tibet, 
Lhasa, Barkhor, markt bij de Jokhang Tempel. 



! !  
Nepalese Toppie. Een typische hoofddeksel voor mannen. 

!  
Monnik met pet in Tibet, Kathmandu 

!  
Tibet: Kinderen hebben ook veelal een mutsje op. 



!  
Ik weet niet of er hier sprake kan zijn van een echt hoofddeksel. 
Dit is een man uit de Kham regio, Naxi bevolking. Ze zijn herkenbaar 
aan een rode streng garen in hun haar. Soms ook zwart. En let ook op 
de mooie gebreide spencer. Vaak met mooie patronen, ajour met kabels. 



!

!  
Ik vierde mijn verjaardag in Tibet met een mooi papieren....Ben in zijn gebreide vest van Yak wol 
voor de Mount Everest 
kroon en witte gelukssjaals.................................................op 5200 meter hoogte 
  
  
  
 

  
  

  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 26 augustus 2010 
Breien in Nepal en Tibet 

Als ik op vakantie ga stop ik altijd wel een klein breiwerkje in mijn tas of koffer. Zelfs op mijn 
rondreis  
door Nepal en Tibet had ik dit gedaan. Echter tijdens een driedaagse trekking (wandelen) van hotel  
naar hotel in Nepal moesten wij beperkte bagage meenemen. Dus ja zo’n trekking vraagt nogal 
veel  
energie van je dus ’s avonds zal ik wel geen zin meer hebben in breien. En het was inmiddels al 
dag  
vier van de reis en ik had nog geen steek gebreid. Dus overtollige ballast nemen we maar niet 
mee. 
Op die vierde dag reisden we van Kathmandu naar Panauti. Hier begint morgen onze trekking. 
Toen  
we een beetje geinstalleerd waren in het zeer eenvoudige hotel hebben we ons een beetje 
opgefrist. 
We kregen en kleine rondleiding door het stadje onder begeleiding van onze Nepalese gids. 
Natuurlijk 
was er een tempel die we bezochten. Daar was ik niet verbaasd over maar wel over de breiende 
dames die ik zag. Gezellig met zijn allen op het stoepje voor de deur van hun huis aan het breien. 
Ik ben er even bij gaan zitten. De breitaal is overal hetzelfde, insteken, draad omslaan, overhalen  
en af laten glijden. Jammer dat je dan geen Nepalees kunt en zij geen Engels. Gelukkig was er  
een meisje die een klein beetje Engels kon. Helaas had ik mijn breiwerkje dus niet bij mij en ook 
onze groep wilde verder met de rondleiding. 
Tot mijn (tweede) verbazing die avond. Zie ik bij een winkeltje zakken wol buiten staan. Natuurlijk 
duik ik daar in en haal er een streng grijs en donker rood uit. En het mannetje van de winkel heeft  
zelfs breinaalden. Voor € 1,35 kon ik aan de slag. 



! !

!  
Breiende vrouwen in Panauti en zelfs een winkeltje met wol. 
Uiteindelijk is het een sjaal geworden voor Ben. 23 strepen afwisselend grijs en donker rood. 
23 omdat onze reis 23 dagen was, het garen op dat moment ongeveer op was en bij toevallig  
wilde het nog dat hij in die vakantie 46 jaar jong geworden is en dat is 2 keer 23. 



!  
Ook tijdens de vakantie wordt er gebreid (sjaal) 
Natuurlijk lette ik steeds op of ik weer breiende vrouwen zag en of wolwinkeltjes. Zowel in Nepal 
als  
in Tibet kwam ik veelvuldig iets tegen. Vooral in Kathmandu heb je vele winkels die de 
huisnijverheid  
verkopen. Mutsen, sjaals, wanten, dikke vesten zoals mijn partner die in de vorige blog op de foto 
aan had bij de Mount Everest. Je ziet van allerlei breisels. Vaak grof gebreid. 
In Lhasa op de Barhor (markt) bij de Jonkhang tempel stonden kramen vol met Yakwol. Ook  
hier heb ik wat gekocht en later ook nog in Sakya. 



!

!

!  
Lhasa, Barhor markt 
Breien wordt overal gedaan. Bij een bergpas van 5212 meter hoogte (Karo-la) stond een vrouw 
achter haar kraam te breien, vrouwen breien (als bijverdienste) in/voor hun winkeltje als er geen 
klanten zijnen zelfs in het tentenkamp van de Mount Everest. Daar was je trouwens ook heel blij 
dat je iets warms gebreid aan had want op 5400 meter hoogte is het best koud. Echter ik zag daar 
een vrouw breien met garen dat ooit wit was geweest en nu behoorlijk zwart. Dit was ook niet zo 
verwonderlijk want haar bol wol sleepte achter haar aan toen ze liep te breien. 



!  
Op 5212 meter hoogte wordt er ook gebreid. 
Voorlopig mag ik niet meer op vakantie naar een land waar ze wol verkopen. In Estland tijdens  
de breivakantie heb ik al veel te veel gekocht en nu weer. Nu eerst maar eens een vakantie in 
een hutje op de hei (zonder schapen) om te breien. 



!

!  
Breiende vrouwen aan de ene kant van de markt en mannen die kaarten aan de andere kant. 
Vroeger breiden de buurvrouwen van mijn moeder ook met elkaar en de mannen gingen een 
avondje kaarten. 



! !

!



!

!  
Als je helemaal niet meer weet wat je met je vele breigaren 
moet doen dan kun je de hond er nog mooi mee maken. 
  
  



  

Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 10 september 2010 
Handwerkbeurs Rotterdam 
Ook deze keer zijn we weer van de partij in Rotterdam op de beurs. De handwerkbeurs wordt 
gehouden van 14 tot en met 16 oktober (donderdag tot en met zaterdag). Het was allemaal even 
spannend of we er alle drie zouden zijn. Een ongelukje zit in een klein hoekje weet Henny nu. Al 
jaren verzorgt ze de twee hoogbejaarde pony’s. Ook woensdag 18 augustus. De taken waren 
verdeeld die avond tussen Connie en Henny zoals ze dat vaker deden. Maar Connie had de afwas 
al klaar en Henny was nog niet terug.  
Connie op onderzoek. Henny was gevallen. Dokter erbij en die gaf mijn moeder de keuze, of met 
de pony’s en de koets naar het ziekenhuis of met de ambulance. Diezelfde nacht is ze nog 
geopereerd.  
Het is nu Iron Lady want een flinke pin is in haar heup gezet. Maar de IronLady gaat door!!! Toen  
de narcose éénmaal uitgewerkt was riep ze meteen dat ze wel naar de beurs in Rotterdam moest. 
Nou en dat gaat natuurlijk gebeuren. 

!  
We zitten volop in de voorbereidingen. Natuurlijk met enige vertraging maar nog net op tijd konden  
we Connie haar aandeel in de workshops van de beurs aanleveren. Dank je wel Janet voor je 
begrip.  
Op onze website en die van de handwerkbeurs zie je de workshops kralen tasjes breien.  
Connie neemt haar verzameling kralenbeursjes mee. Bij de klederdracht van o.a. de Achterhoek 
die rond 1900 gedragen werd horen gebreide kralenbeursjes. De kralenbeursjes zijn gebreid op 
dunne naalden met kleine kraaltjes. De kraaltjes worden van te voren op patroon aangeregen. 
Vroeger werden de beursjes voorzien van een een zilveren beugel. Patronen zijn soms herkenbaar 
als het gaat  om bloemen en dieren. Maar ook symbolen als geloof, hoop en liefde werden 
gebruikt. Daarnaast zijn er patronen van het spinnetje, de ster en het redicule. Daarnaast heeft ze 
oude vaak zeer versleten tasjes opnieuw op patroon gezet en nagebreid. Soms oud en nieuw 
naast elkaar. In februari op de handwerkbeurs in Zwolle zullen we ons nieuwe boek presenteren. 
Kralentasje om te breien. U kunt met de techniek al kennismaken tijdens de workshops en ook zal 
ze alle kralentasjes presenteren die als patroon in het boek opgenomen worden. 



!  
Henny neemt ook deze keer alle poppen met hun mutsjes mee naar de beurs. Natuurlijk is het 
boek verkrijgbaar, 20 breipatronen voor mutsjes (volwassenen, meisjes, poppen en beren). 
Daarnaast zijn er patronen verkrijgbaar van de jurkjes van de poppen en de sokjes/kniekousjes die 
ze aan hebben. Ook laten we enkele nieuwe mutsjes zien waarvan wij patronen hebben gekregen 
van bevriende breisters. 
Nieuw is ook dat de patronen van de gebreide mutsjes nu ook los verkrijgbaar zijn. 
Hopelijk vinden jullie deze keer ook onze stand het bezoeken waard.Wij verheugen ons er al op. 
Graag zien we elkaar weer in Rotterdam; 
  
  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 23 september 2010 
Het wassen van de muts, deel 2 
 
De muts is gewassen. Mooi wit geworden na het drogen.  
Allereerst nu oppassen voor vliegen. Zodra je een vlieg hebt, dan gaat die op de muts zitten en 
laat dan zijn sporen achter. 
De muts wordt in de stijfsel gezet. In dit geval rijstestijfsel. Dit is nog te koop in o.a. plaatsen als 
Staphorst en Middelburg.  
Rijstestijfsel is koud water stijfsel. In tegenstelling van produkten zoals crackfree, dat je met 
kokend water aanmaakt. 
Rijstestijfsel maak je aan met koud water. Dit moet je van te voren doen zodat de stijfsel goed in 
water kan oplossen.  
Een paar dagen eerder. Op je aanrecht een bakje stijfsel en telkens wanneer je er langs loopt, roer 
je de stijfsel zodat het goed oplost.  
Als de stijfsel goed is opgelost, doop je de voor en achterstrook in de stijfsel. Knijp de boel goed uit 
en herhaal nogmaals.  
Dan knijp je de voor- en achterstrook in een handdoek droog. De kap (of de bol) zet je niet in de 
stijfsel. Wanneer je dit wel doet en de muts opzet, dan trek je de kap kapot. 
De voor- en schterstrook gaan we dan strijken. Dit is een precies werkje. Wanneer het strijkijzer te 
heet is dan verbrandt de stijfsel. Is het strijkijzer te koud dan wordt de strook niet droog en bij te 
veel strijken kleurt de stijfsel geel. De strook  is stijf genoeg wanneer de strook aanvoelt als papier. 
Je kan er makkelijk een vouw in leggen. 
Als de stroken zijn gesteven dan worden ze geplooid.  
De voorstrook op een plooiplankje met kleine pinnetjes. (zie foto) 
Wanneer alle pinnen op de plank zitten, wordt het plooiplankje met pinnen boven kokend water 
gehouden.  
De strook wordt vochtig. Nu de strook met pinnen een aantal dagen laten drogen.

!  

!  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 8 oktober 2010 
Het loopt ons allemaal doorelkaar! 
Nee gelukkig niet geestelijk als je het op zijn Achterhoeks zou zeggen. Het zijn onze 
werkzaamheden die behoorlijk doorelkaar lopen. Natuurlijk werken wij (Anke en Connie gewoon) 
maar daarnaast zijn we druk met onze hobby breien. Het ene is de beursvoorbereidingen en het 
andere is de laatste hand  aan ons tweede boek. 
Momenteel werken we dus hard aan de laatste voorbereidingen voor de beurs in Rotterdam op 
14,15 en 16 oktober a.s. 
De laatste tasjes worden gebreid en aan de beugel gezet. Het blauwe tasje is een voorbeeld van 
een workshop die ik ga geven. 

!  
Anke had mij tijdens de laatste vakantie in Nepal een tas meegebracht.  
Bij de tas heb ik kralenbeursjes gebreid zodat ik mijn mobiel en de papieren zakdoekjes passend 
kanopbergen. Henny is echter zo enthousiast aan het breien geslagen en op de beurs zult u nog 
meer verrassende tasjes tegenkomen bij mijn Nepalese gevilte tas. 



!  
De laatste weken hebben Anke en ik hard gewerkt aan het nieuwe kralenboek.  
De bedoeling is dat we het boek tijdens de beurs in Zwolle, februari 2011, gaan presenteren.  
We leggen momenteel de laatste hand aan de correctie. Een hele klus voordat je denkt dat het 
goed is. (En wanneer je denkt dat het goed is, blijkt er later toch nog een foutje ingeslopen te zijn) 
 
Op de stand in Rotterdam kunt u de kralentasjes bekijken waarvan de patronen in het kralenboek 
komente staan. Hieronder ziet u de tasjes die in het boek komen. 

!  
De aanmelding voor de workshops zijn goed. Mocht u interesse hebben, meld u u dan zo spoedig 
mogelijk aan om verzekerd te zijn van een plaatsje. 
Henny staat er natuurlijk weer met haar poppen. 
Tot ziens in Rotterdam.  



  

Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 17 oktober 2010 
Hollands straatje op de handwerkbeurs 
We stonden deze keer op de handwerkbeurs in Rotterdam in een heus Hollands straatje. 
Zowel onze linker buren als onze rechter buren waren echt Nederlands. Aan de ene kant was 
de quilttentoonstelling Ik hou van Holland van Maaike Bakker, aan de andere kant het Dutch 
Knitting café. Hoe Nederlands wil je het hebben. 

!

!  
Maar ook was er een leuk buitenlands accent. De ontwerpster Nicky Epstein wilde met Henny 
op de foto. Klederdracht blijft trekken bij Amerikanen. Maar gelukkig maakt zij hele mooie nieuwe 
ontwerpen van veel moderne kledingstukken. De stand van Astrid's Dutch Obsessions was dan  
ook een lust voor het oog. Ook met alle nieuwe garens. 

http://www.astridsdutchobsessions.com/scripts/default.asp


!

!  
Connie had vele enthousiaste breisters op haar workshop kralen breien. Hierdoor had ze zelfs  
op zaterdag een depedancé, een tweede workshop tafel. Het viel voor iedereen nog niet mee 
om de ontwerpen van Connie uit te voeren. Maar thuis in alle rust zullen de dames de naalden 
weer dapper oppakken hebben ze ons gezegd en het tasje ook zeker af krijgen. 



!

!  
Ook was er al veel belangstelling voor ons nieuwe boek. Sommige dachten dat het al klaar  
was en dus ook te koop. Helaas, het moet zelfs nog naar de drukker. Maar een voorproefje 
was er al wel te zien op onze stand. De meeste ontwerpen die in het boek komen te staan 
waren tentoongesteld in twee vitrines. Het laatste weekend van februari is er in Zwolle weer 
een handwerkbeurs en daar gaan we het boek als eerste presenteren. 
Henny zat soms wat onopvallend achter de mutsjes maar ze deed ook weer volop mee naar  
haar heupoperatie nu 8 weken geleden. 



!

!  
Heel veel mensen waarderen ons werk. Het behoud van een oud ambacht het behoud van 
oude technieken. Ook al zie je niet direct het nut van het breien van een mutsje of het breien 
van een tasje, wij en vele anderen zien het als behoud van een stuk oud Hollandse breitechniek. 
Dit is het afgelopen weekend vaak hardop gezegd dat dat wel erg belangrijk is. 
Wij hebben weer genoten. U ook van de leuke beursdagen in Rotterdam.  
Hopelijk zien we u en vele anderen die Rotterdam gemist hebben weer in Zwolle. 



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 28 oktober 2010 

Vrijdag 22 oktober hebben wij, Henny, Anke en Connie vier vitrines in museum Freriks te  
Winterswijk ingericht met onze verzameling kralentasjes. 
In de vitrines liggen zowel oude als nieuwe kralentasjes. Al jaren verzamelen we oude 
kralentasjes en als de patronen mooi zijn , breit Connie deze na.  
Je kunt dan ook de oude en de nieuwe tasjes naast elkaar in de vitrine zien liggen.

!  

!  
 
Op de foto’s ziet u al vast een voorproefje van de vitrines. 
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.  
Museum Freriks in Winterswijk. Kijk voor de routebeschrijving en openingstijden op 
www.vereniginghetmuseum.nl 



!

!  
In januari en februari organiseert het museum ook weer breimiddagen. U bent dan van harte 
welkom met om een toertje mee te breien. Binnenkort zullen de zondagmiddagen in onze agenda 
vermeld worden. 
We zien u dan graag op de deale. 
  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 12 november 2010 
Mutsjes voor de kindjes van India 
Enkele weken geleden kwam er op de stitch 'n bitch avond (dinsdag vananf 19.30 uur in de Winkel 
van Sinkel te Utrecht) een vrijwilligerster van de organisatie "Save the children". Deze organisatie 
heeft een actie opgezet om kinderlevens te redden met een mutsje. De actie: Geef de kleintjes van 
India een warm welkom, Brei een mutsje’, sloeg wel aan bij de breivriendinnen/vrienden van de 
dinsdagavond. Na twee dinsdagavonden zijn er al 24 mutsjes klaar. 
De mutsjes zijn hard nodig. Want pasgeboren baby’s in een land als India lopen namelijk de kans 
om onderkoeld te raken, vooral als de temperatuur ’s nachts flink daalt. En de gevolgen kunnen 
zeer ernstig zijn, soms zelfs  dodelijk zijn. Een mutsje zorgt ervoor dat een baby warm blijft. 

!  

Save the Children staat als grootste onafhankelijke internationale kinderrechtenorganisatie voor 
het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen in moeilijke omstandigheden, waar ook 
ter wereld ongeacht geslacht, ras, nationaliteit, geloof of politieke gezindheid. Zo bieden ze 
medische hulp aan kinderen die dit heel hard nodig hebben en geven ze voorlichting aan jonge 
ouders om te zorgen dat kinderen niet onnodig sterven aan onderkoeling of ziektes die ze 
makkelijk kunnen voorkomen als malaria en diarree. 
Ik ben ook aan het breien voor de baby'tjes. 



!  
Omdat ik niet direkt een babymodel in de buurt had heb ik de babypop gepakt. Het mutsje is een 
beetje te groot voor haar maar het kleurt wel mooi bij haar blauwe jurkje. Onze hond is met zijn 
16.5 jaar oud al lang geen baby meer en het heeft me dan ook heel wat hondekoekjes gekost 
voordat er hij een beetje mee wou werken als fotomodel. 



!

!  
De ster in het mutsje staat in ons boekje. Ik heb de ster gebreid van patroon nr. 6. 
Breit u mee? Op de website van Save the children vind u nog meer informatie over deze leuke en 
goede actie. 
Hier ziet u ook hoeveel mutsjes er intussen al gebreid zijn. De teller staat nu op: 2554 maar dat 
moeten er 
natuurlijk veel meer worden. Op deze website vindt u ook een patroontje maar hopelijk kan ons 
boek  
Gelderse Gebreide Mutsen u ook inspiratie geven om voor de kindjes in India een mustje te breien. 
De actie loopt tot 27 februari 2011! 
www.savethechildren.nl 
Het adres waar de mutsjes naar toe moeten is: 
Save the children 
'Brei een muts' 
Postbus 95925 
2509 CZ Den Haag 

http://www.breivoorindia.nl/


Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 26 november 2010 
Het wassen van de muts, deel 3 

We spreken bij een muts van een kap (de bol die je op het hoofd hebt) en van een voor- en 
achterstrook. 

!  
 
De strook met pinnen hebben we een aantal dagen laten drogen. Voorzichtig halen we de 
pinnetjes eruit en leggen de strook in de koperen bak. (zie foto) 



!

!  
Aan de koperen bak is een stukje karkas gespannen. Karkas is ijzerdraad omwikkeld met 
katoenen garen. Dit zorgt er voor dat de plooien in model blijven.  
De voorstrook wordt plooi voor plooi aan het karkas gezet. De zijkant netjes omgebogen en in een  
plooi gevouwen. Nu is de voorstrook klaar om aan de voorkant van de muts genaaid te worden. 
Hiervoor zijn verschillende manieren en iedere mutsenmaakster had haar eigen manier hoe ze het 
deed. Dit was als het ware het “visitekaartje” van de mutsenmaakster. Je kon zien wie de muts had 
geplooid. 



!

!  



Zo komen we af en toe nog een muts tegen die onze oma heeft opgeplooid. En dan moet je 
voorstellen dat oma (1906-1997) de laatste 20 jaar van haar leven geen mutsen meer plooide. 
De achterstook is inmiddels ook in de stijfsel geweest en gestreken. U kunt op de foto zien hoe 
lang de strook is. (tussen de 1,5 en 2 meter) We vouwen de strook en gaan deze plooien.  
Dit schrijf ik in het laatste blog over het (op)maken van de knipmuts. 

!  

Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 10 december 2010 
Het wassen van de muts, deel 4 (laatste deel) 
De voorstrook zit aan de muts, de achterstrook is geplooid en wordt nu aan de kap genaaid.  
Bij het aannaaien van de achterstrook is het een kwestie van ervaring hoe je dat moet doen.  
Moeilijk om uit te leggen, want als je het te vast doet, hangt de strook niet goed, doe je het 
te los, dan ook niet. Ervaring, oefenen, passen en uithalen. Na veer oefenen weet je hoe het 
moet en wat het materiaal doet. 



!

!  



Wanneer de achterstrook aan de kap zit, worden de plooien nogmaals aangezet met een 
plooi-ijzer. Het plooi-ijzer wordt warm gemaakt en je plooit zo de muts.  
De muts is schoon en gesteven en kan zo worden bewaard. 
Tijdens het wassen, strijken en plooien is het steeds afwachten wat de conditie is van de muts. 
Zo is ons wel eens overkomen dat tijdens het wassen, strijken of plooien er gaten in de tule 
komen. Hier kun je weinig aan doen. De stof is vergankelijk. 
Vanwege de vergankelijkheid, de veelheid van het ontbinden van het materiaal, maakt Henny 
geen mutsen meer op.  
Helaas, zo gaat er een stukje cultuur verloren. De dochters Anke en Connie kennen wel de  
theorie, maar missen de handigheid en de tijd om dit te gaan doen.  
Dit is het geval met veel technieken. De tijd ontbreekt en er zijn niet de geldelijke middelen 
om er dagelijks mee aan het werk te gaan.  
Het beroep van mutsenmaakster sterft uit. 
 

!  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 18 december 2010 
Anna 
Wow, heb jij het al gezien/gelezen, ik sta in de Anna. Henny, Anke en Connie hebben Karine 
ontmoet op de beurs in Rotterdam. Zij is de schrijfster van het artikel dat hier in de Anna staat en 
wat over ons gaat! 
Ja jij wel weer zegt het meisje jaloers tegen de baby die toch altijd al in het middelpunt staat. Ook 
al haar vriendinnen staan er deze keer bij. 
Maar ja, wel ontzettend leuk toch. 

!  
In Anna nr. 1 van 2011 (nu al in de boekhandel verkrijgbaar) staat een artikel in over ons boek. 
In het artikel staat een klein stukje ontstaans geschiedenis van de mutsjes maar ook hoe we 
in aanraking zijn gekomen met de mutsjes. 
De baby kan gelukkig het meisje aan het einde van het artikel ook iets leuks vertellen. Want heeft 
u ons nog nooit gezien, wij staan natuurlijk weer op de handwerkbeurs in Zwolle (25 tot en met 27 
februari). 



!  
Verder staan er in de Anna leuke winterse handwerkjes als sneeuwpoppen, omslagdoeken, 
ijskristallen en The Dutch Knitters met de Grolse wanten. Hemelsbreed komen de Grolse wanten 
maar een kilometer of 10 van waar de Gelderse gebreide mutsen hun oorsprong vonden. De 
Grolse wanten komen uit Groenlo en wij komen uit Winterswijk. 
  
  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 19 december 2010 
 
Twee jaar voorbij. 
Dit wordt eigenlijk een zelfde blog als vorig jaar rond deze tijd. Terug kijken kunnen we via onze 
blogs. Leuker is om vooruit te kijken wat 2011 ons gaat brengen: 
- Ons tweede boek komt uit! Gebreide kralen tasjes. Presentatie op de Handwerkbeurs in Zwolle. 

!  
De voorkant van het boek is ietsjes veranderd ondertussen. Binnenkort meer. 
- Handwerkbeurs in Zwolle op 25, 26 en 27 februari 2011 
- Tentoonstelling van de kralentasjes in museum Freriks in Winterswijk loopt nog tot begin februari 
2011 
- Anna nr.3 een artikel over ons tweede boek 
- Mei 2011: tentoonstelling van Ellen Korth, fotograaf. 
- Voorjaar 2011: publicatie in het boek Knitting Around the World geschreven door de Amerikaanse 
auteur: Lela Nargi 
Hieronder een foto van de Noorse poppen familie Nisseklaer met hond Pumba. De poppen heb ik 
een aantal jaren geleden gekocht 
in Noorwegen tijdens een vakantie. De poppen worden traditioneel met gebreide kleren 
aangetrokken. Dit is Kjemenisse (grootvader) met zijn  kleinkinderen. Ik vind zelf dat ze er leuk 
uitzien en Pumba vindt het ook allemaal maar prima zo. De enige die nog ontbreekt in deze familie 
is grootoma. Die hebben we toen niet gekocht. Misschien eens kijken via internet en anders toch 
maar een keertje terug naar Noorwegen met al haar mooie breisels en wolletjes. 
Via deze blog wensen wij u hele fijne kerstdagen en een heel creatief 2011!!!! 



!  
  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 27 december 2010 
De Gelderlander. 
 
Deksels koud!: kopt De Gelderlander op de voorpagina van woensdag 22 december.  
Tja, dat heb ik ook aan de lijve ondervonden. Eerst heb ik zondag samen met mijn 
partner sneeuw geruimd in De Meern waar wij wonen en nu pas ik een aantal dagen 
op de pony’s van Henny en Connie en ik blijf ruimen. 
 
Deksels koud ja en daar passen natuurlijk mutsen bij. Fotografen van de Gelderlander 
hebben dan ook Gelderse inwoners op de foto gezet met een gebreide muts op. Het 
is helemaal hip om een muts te dragen. Hip of niet, je doet het nu vanzelf wel als je 
sneeuw ruimt, op de fiets zit of even een boodschap gaat doen. 

!  
 
Mensen zet mutsen op, niet alleen het straatbeeld wordt er vrolijker van maar we 
verliezen ook heel veel warmte via ons hoofd en dat geeft de verslaggever aan in 
zijn artikeltje. De inwoners van Rusland en Noorwegen weten dit maar al te goed en 
daar dragen ze dan ook volop mutsen. 
 
Ik vond het wel een grappige knipoog naar ons boek. De Gelderlander kopt met  
inwoners van Gelderland die allemaal dan wel een heel ander kaliber muts dragen  
op de foto dan wij in ons boek hebben staan. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 30 december 2010 
Drukproef 
Inmiddels liggen onze tekst en foto's voor het boek: Gebreide kralen tasjes bij de drukker. 
Iedereen denkt dat je dan klaar bent ben je boek. Maar dat is niet zo. Je kunt voor jezelf 
alle tekst en foto’s nog zo logische op een USB stick zetten, een ander maakt er weer iets 
anders van. Zo staat er altijd wel een foto bij een stuk tekst verkeerd of een tekst klopt 
toch achteraf gezien niet. Of een stukje tekst wat dik moet is niet dik gedrukt, of je mist 
een deel van een telpatroon of een heel hoofdstuk in dit geval, of het contrast in het  
telpatroon van de verschillende blauwtinten van het tasje wat op de achterkant staat is 
minimaal. En dan wordt er op het laatste moment nog gekozen voor een ander tasje op de 
voorkant en zo zijn er nog altijd verbeter puntjes te vinden. 

!

!  
Oude voorkant (rechterpagina van de linkse foto) en de nieuwe voorkant (corver). 
De vormgever maakt er echt iets moois van maar controle op het eindproduct hebben wij  
zelf in de hand.  
Na een eerste lay-out / probeerseltje gaat de vormgever aan de slag en maakt het hele boek  
volgens de lay-out die wij gekozen hebben. Dan controleren wij het hele boek nogmaals.  
Dit is aan de hand van echte losse bladzijdes van het boek. 



! !  
De eerste lay-out is gemaakt. Wij geven aan wat we wel en niet mooi vinden. 
 
Na controle en eventuele verbeteringen gaat het terug naar de vormgever. Die giet het 
dan in een echt boekje. De moeilijkheid is dat je katerns hebt net als in een krant. Het  
boek moet qua bladzijdes deelbaar door 8 zijn anders is het heel onverdelig drukken. 
Als dan alle fouten eruit zijn, de lay-out er mooi uitziet en zowel wij als de vormgever 
tevreden zijn dan gaan de persen draaien. Na al het drukwerk moet dan het boek nog 
inelkaar gezet worden. 



!

!  
De eerste bladzijdes a.d.h.v. de gekozen lay-out zijn gemaakt maar er staan nog met pen 
aanpassingen bij die de vormgever weer gaat verwerken. 
Een berg werk nog te verzetten voordat het boek in februari op de handwerkbeurs ligt. 
Maar wij vinden het er al heel mooi uitzien. 
  


