
Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 5 januari 2012 

Beurs aan beugeltje zetten 
 
Diverse keren wordt gevraagd hoe je een beugeltje aan een gebreid beursje zet. In het begin is 
dit een lastig karweitje wat “je niet even doet”. Zorg ervoor dat je een poosje niet gestoord 
wordt en ga er goed voor zitten. 
Allereerst span je een gebreid tasje op een kartonnetje en je spant het op. Dan houd ik dit 
met kartonnetje en al boven kokend water. Het katoenen garen krimpt tijdens het drogen 
en het werk wordt gewoon mooier. Laat het goed drogen en dan kan je beginnen. 

!  
Wanneer je een tas wilt voorzien van een voering was de voering dan eerst voordat je de tas aan 
de beugel 
zet, de voering knippen en naaien. De voering moet net zo groot zijn als de “binnenmaat” van 
het beugeltje. De naden komen tegen het kralenwerk aan. Voor de voering gebruikte met 
vroeger zowel zeemleer als gewoon een katoenen lapje. Vaak in de kleur van het garen waarmee 
wordt gebreid. 



!

!



!  
Ik verdeel het kralentasje in vieren. Dit markeer ik met spelden. Dan begin ik in het midden 
van de beugel de tas er aan te naaien. Kies een draad in de kleur van het kralenwerk of neem 
een draad van de kleur van het breigaren. Zo werk ik naar één scharnier. Dan begin ik met een 
nieuwe draad opnieuw in het midden van de andere kant van de beugel en naai de beugel tot het 
scharnier. Altijd in het midden beginnen en naar de zijkanten werken.  
Vaak is een beugel te groot. Bedenk wel dat oude tasjes vaak ook niet passen zoals we nu zouden 
zeggen dat het past! 



!

!



!  
Je kunt de voering gelijktijdig met het kralenwerk aan de beugel zetten. Echter wanneer je nog niet 
zo veel ervaring hebt dan is het handiger om de voering er later in te zetten. De voering rekt 
namelijk 
niet mee en het gebreide kralentasje is rekbaar en dat kan je makkelijker vormen. 
Kijk voor meet inspiratie naar de foto’s. En voor alles geldt: Door veel te doen, lukt het steeds 
beter. 
Succes! 

!  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 24 januari 2012 

Kralen in kleur 
Wat een titel, zult u denken. Kralen zijn toch altijd in kleur? 
Dat klopt maar wat doet kleur? 
Kan je kleuren veranderen? 
Jazeker, kijkt u maar eens naar de foto’s.  
Het patroon van het blauwe bloempje (orgineel in het boek) heb ik in verschillende kleur variaties 
gebreid. 

!  
Altijd dezelfde kleuren maar niet ieder bloemetje krijgt altijd een zelfde kleur.  
Ook in de achtergrond is iedere keer een andere kleur gebruikt(zie foto 2). 

!  
Niet alleen de kleur varieert, ook kan u zien dat er verschil is in grootte van de kraal.  
En dat dit best veel invloed heeft op de grootte van het tasje. 
U mag zelf kiezen welke u het beste geslaagd vindt.  
Op de handwerkbeurs in Zwolle kunt u nog meer kleuren bewonderen. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 5 februari 2012 

Arne & Carlos 
Soms heb je het geluk om weer eens beroemde mensen te ontmoeten. 

!  
Foto: met dank aan Carla Meijssen. 
Ik heb niets met popsterren of zo maar bekende breiers ontmoeten op een koude winterse 
dag is altijd leuk. Gelukkig reden de bussen. Selexy Broese in de Utrechtse binnenstad had 
Arne & Carlos uitgenodigd voor een lezing over hun werk. En ik had het geluk dat ik erbij 
mocht zijn. Aan de hand van tientallen foto’s vertelden zij over hun werk. Hoe hun ontwerpen 
uiteindelijk in de winkels belanden en over hun beroemde boek: Kerstballen breien. 
De kou hier was kouder als in het hoge Noorwegen waar zij wonen. Ze waren vertrokken bij 
een temperatuur van -27ºC maar vonden het hier beduidend kouder.  
Ze vertelden uitvoerig over hun leven daar, hun werk en hun familie waaronder ook creatieve 
breisters te vinden waren. Oma op de ski’s had natuurlijk een prachtige trui met Noorse motieven 
aan.  
In hun mode collectie zijn ook vaak prachtige Noorse patronen terug te vinden die niet in 
Noorwegen in productie worden genomen maar in Peru. Daar worden ze niet in zuiver wol gebreid 
maar in wol met alpaca. Maar wij kennen ze natuurlijk van hun boek Kerstballen breien. De oude 
Noorse patroontjes hebben hun weg gevonden naar een geheel nieuwe trend. De kerstballen 
waren  
in eerste instantie bedoeld als decoratie materiaal voor winkels. In Parijs vonden Arne en Carols 
een gebreide kerstbal in hun patroon voor €100,-. Dit heeft Arne en Carlos aan het denken gezet. 
Dit resulteerde in hun boek met kerstballen patronen. Naast deze patronen is het een prachtig kijk 
en lees boek met mooie foto's, gedichtjes en verhaaltjes over het Noorse leven. 



!

!  
Arne en Carlos tijdens de presentatie bij Broese in Utrecht........... De kerstbal in een Parijse winkel. 



!

!



!  
Het eerste ontwerp begint in hun scrabboeken..................Oude truien wordt nieuw ontwerp, alleen 
onbetaalbaar.. De krullen gaan steeds wilder zitten naarmate de presentatie vordert. 
Kerst is een belangrijk feest in Noorwegen maar Pasen ook. De lange winters (van oktober tot en 
met april) zorgt ervoor dat mensen creatief worden waardoor het voorjaar niet snel genoeg in huis 
gehaald kan worden. Zo ook bij Arne & Carlos. Vandaar hun tweede boek: Breien op hun paasbest 
dat over twee weken verschijnt. Ze hadden enkele voorbeelden bij zich van Paaseieren en 
prachtige paashazen. 

!

!  



De paashaas uit het tweede boek: Breien op hun paasbest. 
Maar waar ik nog meer naar uit kijk als poppenliefhebber is hun boek dat in mei verschijnt. Ze 
hebben prachtige poppen gebreid en op patroon gezet. 

!  
Als pop uit het derde boek dat in mei verschijnt. 
Het was een kneuterige gezellige zaterdagmiddag. Na hun presentatie heb ik natuurlijk mijn boek 
laten signeren. En ik heb ze onze boeken gegeven. Een beetje breitraditie uit het oosten van 
Nederland. 

!  
  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 10 februari 2012 

Nieuwtjes beurs Zwolle. 
Inmiddels heeft u misschien de het geheel nieuwe beurs magazine van de handwerkbeurs in 
Zwolle al ontvangen 
Hierin staat weer een uitgebreid aanbod van nieuwtjes op handwerk gebied. 
 
Ik hou het hier even bij onze nieuwtjes. Natuurlijk kunt u de poppen bewonderen met de mutsjes 
uit ons eerst boek: Gelderse gebreide mutsen. De babypoppen hebben nieuwe jurkjes gekregen. 
Oma breidde ze vroeger al voor onze poppen en nu hebben wij het opgepakt om ze voor de 
babypoppen te breien: jurkjes in pauwsteek. Het is een kleurig geheel geworden. Wij hebben het 
patroon op papier gezet dat u kunt kopen op onze stand maar ook gratis van onze 
website af kunt halen onder nieuwe patronen. De pauwsteek leent zich ook goed voor om er een 
sjaal van te breien. 
Ook die zijn te bewonderen op de stand of misschien hebben we ze zelfs om. 

!

!  
klik hier voor het brei patroon van de jurkjes 
 
Ook op kralen gebied hebben we weer wat nieuws.  
Ook dit jaar geven we workshops in het kralen breien. 
Er zijn twee verschillende patronen. Zie foto hieronder. 
Opgeven kan al via: anke.grevers@hotmail.com of bij de informatie stand op de beurs. 
Tijden: dagelijks om 11.00 en 14.00 uur en op vrijdag is er een extra workshop om 18.00 uur. 
U leert in de workshop met kralenbreien en kunt kiezen uit één van onderstaande tasjes. 
De prijs van de workshop is € 17,50 incl. alle materialen (breinaalden, garen, kralen, patroon en 
een beugeltje). 

http://www.geldersemutsen.nl/jurkje%20gebreid.htm


!  
Naast de workshops die we geven heeft Connie een tasje uit het 
boek in verschillende kleuren uitgevoerd. U heeft dit misschien vast op het blog al gelezen. Ook 
hebben we enkele 
nieuwe beugeltjes en hebben we pakketjes gemaakt van de patronen die wij in ons boek 
opgenomen hebben. 

!  
Al met al denken wij dat het wel weer de moeite waard is om onze stand te bezoeken. Graag zien 
wij u op 17, 18 of 19 februari op de Handwerkbeurs in Zwolle. 

http://www.handwerkbeurs.nl/


Geschreven door Anke en Connie Grevers 
Toegevoegd op 26 februari 2012 

Zwolle 2012 
En editie vier voor ons en voor de organisatie van de handwerkbeurs editie negen is weer voorbij. 
Voorbij gevlogen weliswaar. 
Van te voren ben je maanden bezig om je voor bereidingen te treffen en de drie dagen zelf vliegen 
voorbij. 
Iedere keer vragen we ons af bij alle voorbereidingen of we niets vergeten zijn. En ook deze keer 
niets. Zijn we zo ervaren aan het worden? 
Maar waarom denk ik dan toch midden in de nacht na dag één in mijn bedje in de hotel kamer 
toch, ik ben iets vergeten. 
En ja wat was dat dan. Niets dat ik op de beurs miste maar de andere dag wel een vraag over 
kreeg.  
Ik had het nieuwe patroon van de poppenjurkjes op de website gezet maar het telpatroon van de 
pauwsteek er niet bij gezet. Nu is dit inmiddels wel gebeurd. Dus u kunt naar hartelust uw baby 
pop een gebreid jurkje geven. 

! !  

! !  
Heeft u ook weer zo genoten van al het moois...... 
Wij wel.we kregen van diverse mensen resultaten te zien wat ze gebreid hebben uit een van onze 
boeken.  
Leuk. Het geeft ons altijd heel veel inspiratie. 
En na de beurs kreeg ik een drietal mailtjes met het resultaat van deelneemsters aan onze 
workshop kralentasjes breien. 
zie hieronder het resultaat. 



!

!

!  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 11 maart 2012 

Mazzel 
Soms zijn er dagen dat je een mazzeltje hebt. 
Een poos geleden kreeg ik van iemand een plastic zakje met de woorden: “Kijk maar even 
of je er wat mee kunt”  
Toen ik het thuis open maakte, liepen de rillingen mij over de rug.  
In het plastic zakje zaten 3 kralen tasjes en een beugeltje. 
Een nadere inspectie kwam ik tot de ontdekking dat de beugel die er bij is van tin is.  
De tinnen beugel is behoorlijk zeldzaam. 

!  
In de geschiedenis werden tinnen beugels gemaakt voor de minder welgestelde mensen die geen 
zilveren beugel konden betalen.  
De tinnen beugels zijn in de beide Wereldoorlogen verkocht om het te gelde te maken.  
De tinnen beugels werden omgesmolten en er werden andere gebruiksvoorwerpen van gemaakt. 
De persoon in kwestie wist dat ik een verzamelaar ben van oude kralentasjes en wist niet wat ze 
er mee doen zou. Haar kinderen stelden geen prijs op deze oude rommel.  
Ik ben er heel erg blij mee. Het is een aanwinst voor mijn verzameling. 



! !

!  
En kijk op de foto’s, ondanks dat er geen beugels aan zitten, zijn het stuk voor stuk prachtige 
patronen. We gaan er weer mee aan de slag. Wanneer u de nieuwe tasjes kunt bewonderen?  
Daar beloof ik even niets over. 



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 25 maart 2012 

Brei – en HAAK dagen in Nieuwegein op 13 en 14 april 2012 

Hoezo het woord haak met hoofdletters? We zijn toch de Gelderse gebreide mutsen? 
Na het boek Gelderse gebreide mutsen en de gebreide kralentasjes ben ik aan het haken 
geslagen.  
Allerlei steken, patronen, motieven heb ik gehaakt. Grote kralen, kleine kralen. Je kan het niet zo  
gek bedenken of ik heb het uitgeprobeerd. 
Op de beurs in Nieuwegein heb ik de eerste probeersels bij me en geef ik u weer allerlei ideeën 
voor kralenbeursjes. 
Ja, want het gaat natuurlijk wel om kralen en om beurzen. 
Eén daarvan mondt uit in een nieuwe Workshop een beursje haken. 

!  
Kunt u lossen en vasten haken, dan heeft u genoeg in huis om de workshop te volgen. Eenmaal dit 
patroon gehaakt, 
biedt het ontzettend veel variaties om daar je eigen fantasie op los te laten. 

Daarnaast gaat de cursus beursje breien recht en met ster in de herhaling. 
Ook deze workshop bied ik weer aan inclusief alle materialen. 
Zie ook onder workshops. 

http://www.geldersemutsen.nl/


!  

Al langer haak ik kettingen en veelal krijg ik de opmerking, kan ik dit niet van je leren. Dit kan. We 
hebben een nieuw instructiefilmpje gemaakt. Dit filmpje kunt u zien op de website: 
www.geldersemutsen.nl/instructies 

http://youtu.be/tUUXoGufshM


!  

!  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 9 april 2012 

Vroege lente in Winterswijk  
 
De lente kon niet vroeg genoeg beginnen dit jaar in Winterswijk. Zo'n 1500 kinderen van 
de negen openbare basisscholen in Winterswijk hielpen de lente dit jaar een beetje. 
Het thema was: Samsam. Met kunst elkaar verbinden. 

! !

!  
Het park in aanleg werd opgevrolijkt door breisels en andere kunstwerken. Iedere groep  
had een onderwerp gekregen en de leerlingen van alle groepen 5 waren aan het breien gezet. 
Geholpen door moeders en oma's waren er allerlei lapjes gebreid. Op een zonnige 
woensdagmorgen werden alle lapjes om bomen, banken en prullenbakken genaaid. 
Vele mensen hebben die week de moeite genomen om te gaan kijken wat er was gemaakt. 
Breien is weer hip. Ook bij de kinderen. Kinderen krijgen weer belangstelling en waardering 
voor breien. Ook groepen die niet hebben gebreid, zijn aan het breien geslagen. En dan blijkt 



dat breien voor de een makkelijker is dan voor een ander. Echter alle kinderen van Winterswijk, 
ook wie niet gebreid heeft, weet wat breien is. En heel veel moeders en oma's hebben de 
breinaalden weer in de hand gehad. 
Het was een fleurig geheel. Echter na een week is alles weer afgebroken en zijn de bomen weer 
teruggegeven aan de natuur. 
Gelukkig zijn de foto's er nog. (deze keer met dank aan OBS Kotten want de foto's die Anke 
gemaakt hadden waren al gewist en nog niet op de computer gezet). 

!  
Dagobert Duck als afvalverzamelaar 

http://www.obskotten.nl/Fotos/tabid/15928/AlbumID/17420-18312/Default.aspx


!

!

!  
Niet alle kunst was gebreid. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 25 april 2012 

"Stilleven" 
De lente wil nog niet echt beginnen..... of nu het aankomende weekend toch. Ik kan niet wachten. 
Afgelopen weekend naar het tuincentrum geweest. De tuin is er wat kleurijker op geworden maar 
in de woonkamer ben ik er een stilleven rijker op geworden. Vazen in de vorm van conen wit 
garen. 
Ik vond ze wel bij mijn interieur en bij mij passen omdat ik / wij zoveel witte katoen verbreien. 

!  
Nu de beurzen afgelopen zijn , de breidagen in Nieuwegein waren gezellige en creatieve dagen,  
beginnen we alweer te denken wat we het komende seizoen gaan doen. Een hele zomer voor ons 
om al die plannen uit te werken. Heerlijk in de tuin, in de zon, creatief bezig zijn. 
Dus eigenlijk is dit stilleven niet zo'n stilleven. 
We houden het nog even stil maar we gaan er alles aan doen om in het najaar onze plannen aan 
u te presenteren. 



!  
Echter wij houden niet op met bloggen hoor. Connie is alweer bezig met het maken van foto's 
die in beeld gaan brengen hoe je een hele oude vieze plooitjes muts weer wit krijgt, ze gaat met 
kinderen breien. O ja, en we krijgen natuurlijk allerlei sport evenementen om naar te kijken tijdens 
het breien. Dus heel veel creatieve brei ideeen komt u zeker op onze blog weer tegen. 

!  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 6 mei 2012 

Gelukkig hebben we de foto's nog 
Luid een bekende kreet: Gelukkig hebben we de foto’s nog! Dat was even bij ons niet het geval. 
In maart zijn we, Anke, Henny en Connie naar een beurs in Dortmund geweest, de Creativa 2012. 
Anke had foto’s gemaakt, maar die waren plotseling verwijderd? Ja, dan kan ik wel iets schrijven, 
maar foto’s zeggen toch meer.  
Plotseling, zonder te zoeken, waren de foto’s weer terug. Alsnog een klein verhaaltje over de 
beurs en een bijzondere tentoonstelling.  
De Creativa 2012 is een enorme beurs in ongeveer 8 grote hallen. Het aanbod bestond 
voornamelijk 
uit artikelen om kaarten te maken etc. Je moet er geen handwerkbeurs zoals in Nederland 
verwachten. 
Dat viel mij een beetje tegen. De ene stand had nog een grotere aanbieding dan de andere stand.  
Wel was er een aparte afdeling kralen. Ook hier: heel veel aanbod van hetzelfde! 
Jammer, want iets exclusiefs, iets bijzonders heb ik niet kunnen vinden.  
Toch: er was een kralententoonstelling van de uit Japan afkomstige Sako Takako. Een ware 
kralenkunstenares. Sako Takako weeft met kralen. De kralen zijn ontzettend klein. Je moet hierbij 
denken aan de kralentasjes die ik brei van 15/0 kralen, maar dan zijn de kralen vierkant. De 
techniek bestond voornamelijk uit weven.  
Er waren kerstballen, wandkleden en tasjes. Het topstuk bestond uit een kimono met 1,2 miljoen  
kraaltjes.   

Kijk alsnog naar de foto’s.!  



!  
Wandkleed......................weefgetouw voor Japans kralenwerk 



!

!



!  
Kleine kimono's in kralenwerk..........................Geen gebreide kralen tasjes maar geweven.

!  



!  
De Kimono 

!  
En tot onze verbazing krijgen wij enkele weken later een tasje  
van een kennis gemaakt in bovenstaande weeftechniek 



Geschreven door Connie en Anke Grevers 
Toegevoegd op 28 mei 2012 

Deens breiwerk 
Afgelopen jaar is Anke op vakantie geweest in Denemarken en later samen is ze met Connie naar 
Fano geweest voor het twee jaarlijkse breifestival. 
(Zie ook blog van 3 en 10 oktober) 
Dit leverde een aantal mooie werkstukken op. 
Connie kreeg met kerst o.a. een pakket wol om deze sjaal te breien. Het is een ajour patroon 
uitgevoerd in verschillende kleuren. 

!  
Op het breifestival in Fano kocht Connie van Hanne Falkenberg een pakket met patroon om dit 
rode vestje te breien. Nu is het te warm om te dragen maar in de winter is het een heerlijk wollen 
vestje. 
Anke had eerder tijdens haar vakantie van Hanne Falkenberg ook een pakket gekregen voor haar 
verjaardag om deze sjaal te breien. Beide werkstukken zijn geheel uitgevoerd in ribbels en in één 
gedeelte gebreid dat vele voordelen heeft, je hebt niets in elkaar te naaien. Maar op het laatst heb 
je wel heel veel breiwerk op je schoot. 



!

!



!  
Connie in een kleurijk rood vestje van Hanne Falkenberg en Anke heeft een omslagdoek om in 
blauw en beige tinten. Op de tafel is het goed te zien dat het 1 geheel is. Zonder naden. 
Op Fano was er een ontmoeting met Lotte Kjaer. Zij nodigde ons uit om ’s middags mee te doen 
met haar workshop. Daar leerden wij verschillende toepassingen van de luie wijvensteek. Aan het 
einde van de workshop hebben we toen ieder een bol wol gekocht met als resultaat een veel 
kleurige sjaal in luie wijvensteek. Een leuk aandenken aan een leuke middag.

! !  

Deze keer is de kleurrijkste van Anke (rechts en links van Connie). Eenvoudige sjaal die leuk op 
een effen grijze of zwarte trui te dragen is. 
Alleen als de temperatuur weer flink (lees winters) gedaald is. 



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 17 juni 2012 

Vondst! 

Afgelopen week deed een kennis van ons een vondst voor moeder. Op de foto ziet u een 
plooitjesmuts. Deze muts werd gedragen van ongeveer 1880 tot 1940. Deze muts is bekend 
in een grote streek van Nederland. Zo kennen we deze plooitjesmuts in Gelderland en in het 
oostelijke deel van Overijssel. Echter de muts kent ook de benaming: het opknappertje. 
De plooitjesmuts werd gedragen als een “zondagse muts”. Meestal door ongetrouwde 
vrouwen maar ook als getrouwde vrouw bleef je deze muts dragen. In huis bij ontvangst van visite 
en naar de markt bijvoorbeel ging. Daarnaast kennen we de “knipmuts” die als kerk- en trouwmuts 
werd gedragen. 
Was men na de kerk thuis, dan verwisselde de vrouw van muts.  
Dit kon een daagse muts zijn (gebreid), zoals te zien is in ons boek: Gelderse gebreide 
mutsen, maar men droeg, wanneer de financiën dit toestonden, ook wel een plooitjesmuts. 

!  
De plooitjesmuts bestaat uit een batisten kapje verrijkt met kant. Dit is vaak broderie 
kant maar kan ook bestaan uit kant klos kant. 



!

!  



De plooitjesmuts van de foto ziet er echt heel erg vies uit. Ondanks dat we deze al een 
keer gewassen hebben. De kanten zijn echter zo bijzonder dat we toch gaan proberen 
om er weer een nieuwe plooimuts van te maken.  
Dit betekent dat alle kant en stroken van de muts af moeten worden getornd. Dan worden 
de kanten gewassen.  
Wanneer de kanten heel blijven wordt er een nieuwe batisten kap gemaakt. De huidig stof 
van de kap is te slecht om opnieuw te gebruiken. 
Wanneer dit alles is gelukt is, gaan we de stroken en kanten stijven en op nieuw plooien.  
In een volgend blog meer! 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 3 juli 2012 

75 jaar 

!  
Afgelopen weekend hadden we feest. 
Henny vierde haar 75ste verjaardag!!! 
Familie en vrienden vierden dit gezellig met ons mee. Gefeliciteerd!!!! 
Het gebak op de foto is gebreid en werd gebruikt voor de uitnodigingskaart. 
Connie heeft deze toch wel smakelijk uitziende gebakjes gebreid van een pakketje uit 
Denemarken. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 15 juli 2012 

Marken 
Vaak is het zo dat je op vakantie gaat en ver weg alles gaat bekijken en daardoor het mooie 
dichtbij vergeet. 
Zo vergaat mij dat soms ook. Ik dank dat ik op tienertoer was in Volendam maar het geld niet had 
voor de boot naar Marken. Maar nu vele jaren later, zeg maar tientallen jaren, heb ik dit ingehaald. 

!

!  
Toch zijn we deze keer niet met de boot gegaan maar over de dijk dat van Marken een 
schiereiland maakt.  
Van verre zie je de groene houten huizen al aan de horizon. Vakantie dagje in eigen land. Met het 
zonnetje erbij helemaal goed. 
In de Achterhoek is er niemand meer die de klederdracht dagelijks draagt. In Marken sterft het ook 
helaas uit. Natuurlijk is er wat voor te zeggen want een spijkerbroek of een zomerse witte broek 
draagt ook veel prettiger als de vele dikke lagen klederdracht. 



!

!  
In het Marker museum wordt een goed beeld gegeven hoe de klederdracht er in de loop der jaren 
heeft uitgezien en nog uitziet. Ook zie je door middel van een video hoe Marken veranderd is van 
eiland naar 
schiereiland. De verschillende wijken zijn op zogenaamde werven (terpen) gebouwd. De huizen 
waren eerst op palen gebouwd maar sinds het gevaar van overstromingen geweken is door de 
afsluitdijk zijn de onderste 



gedeeltes, het gedeelte van de palen, ook dicht gemaakt en worden deze ook gebruikt als 
woongedeelte. 
Het is er heerlijk rondwandelen in het bijna auto vrije stadje. Het was ook niet erg druk. Eigenlijk 
misten wij de Aziaten met hun fototoestellen een beetje. Door het mooie weer hebben we een 
heerlijk dagje Nederlandse cultuur gesnoven. 

!  

!  
Wilt u heel veel klederdracht zien ga dan met Koninginne dag naar Marken. 
Iedereen loopt dan in klederdracht en al het rood in de dracht is vervangen door oranje. 
  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 26 juli 2012 

Kralen haken 
In Nieuwegein heb ik haken met kralen geïntroduceerd. Net als met kralen breien, 
moet je voordat je kunt gaan haken met kralen, de kralen eerst oprijgen.  
Tijdens een workshop kon een ieder proberen om een vierkantje te haken.  
Daarnaast hebben we een introductiefilmpje met kralen een ketting haken op 
onze site gezet. 

!

!  
Links het paarse tasje is in kleur geregen, de bruine en de roze is in één kleur. 
Met het idee van dit kralentasje ben ik verder aan het experimenteren gegaan. 
Zo heb ik een kralentasje gehaakt in verschillende kleuren. (ja, je moet dan 
de kralen in patroon rijgen) 
Ook heb ik meerdere blokken aan elkaar gezet tot een iets grotere tas. 



!  
Merdere blokken aan elkaar. Je moet alleen bij kralen oppassen dat het niet te zwaar gaat worden. 
Naast vierkantje kan je ook rondjes haken. Het principe blijft steeds gelijk. 
Eerst kralen aanrijgen en dan haken. 

!  
Experimenten in rondjes. 



Verder ben ik gaan experimenteren met bloemetjes haken. De eerste bloemetjes 
die gelukt zijn, laat ik u zien. Nog steeds geen boeket. Wellicht komt er nog eens 
een boeket. 

!  
En experimenten met bloemen. 
Als laatste de vraag: kan je ook een ster haken met kralen? 
Ja, dat kan. Het wordt wel een erg stevig tasje. Het is met vasten gehaakt. De 
kralen verschijnen op de achterkant van het werk. (zie de roze in de foto met de ronde 
voorbeelden) 
En nu nog maar verder uitproberen. Echt een klusje op een regenachtige vakantiedag. 
Wilt u ook een vierkant tasje haken zoals op de eerste twee foto's. Dat kan, wij gaan deze  
workshop in Rotterdam geven op de handwerkbeurs. (25 tot en met 27 oktober) 
Meer informatie volgt nog op onze website onder workshops en op de site van de handwerkbeurs. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 26 augustus 2012 

Arne en Carlos in Oslo 
Dit jaar was mijn vakantie bestemming Noorwegen en Denemarken. Ook dit jaar heb 
ik weer een leuke tentoonstelling, wol/textiel fabrieken, winkeltjes bezocht/ontdekt. 
Soms lijkt het wel als of ik er een neus voor heb zegt mijn partner. En soms heb je 
ook gewoon geluk zoals nu. Onze rondreis start in Oslo en daar is in Dog A een 
tentoonstelling van Arne en Carlos. Dog A is een soort van oude fabriekshal waar 
kunstenaars tentoonstellingen houden. Het is een prachtig oud pand en de entree 
is zelfs gratis. Ook mogen we er foto's maken. 

!

!

!  



Ik sta hier naast de poster met de aankondiging van de tentoonstelling. Dit is niet een breipatroon 
op de muur maar prachtig metselwerk. 
Het zal u vast niet ontschoten zijn wie Arne Nerjordet en Carlos Zachrison zijn.  
Ik noem ze altijd de kerstballen breiende mannen uit Noorwegen. Eigenlijk zijn het  
ontwerpers van hun eigen kledingmerk maar sinds enkele jaren ontwerpen ze niet 
alleen maar collecties die uit gebreide kleding bestaat maar ook schrijven ze boeken 
met patronen. Inmiddels hebben ze drie boeken op hun naam staan. Kerstballen 
breien, Breien op hun paasbest en Poppen breien. 
De tentoonstelling is opgedeeld in hoekjes. Ieder hoekje laat een collectie zien die  
ze ontworpen hebben. Natuurlijk zijn er ook kerstballen en poppen. Het Noorse 
koningshuis is er als gebreide pop te bewonderen. Hieronder foto's van de tentoonstelling. 
De tentoonstelling is niet heel erg groot maar wel leuk om te zien als je toch net in Oslo 
bent. Je kunt zelf ook patronen maken. Een telpatroon kun je uitleggen in blokjes zoals 
op de foto te zien is in de vorm van een rendier of je knipt van papier rokjes. Voor 
kinderen is er een groot borduurwerk. Ook Arne en Carlos zelf ontbraken deze keer 
niet op de tentoonstelling. Ze waren er in pop "vorm". Later tijdens de rondreis vond  
ik nog een boek over hun werk tot nu toe. Als aandenken aan deze tentoonstelling 
heb ik dit gekocht. Helaas, het is alleen in het Noors. 



!

!

!  
Verschilldende collecties. foto 1, inspiratie Dolly Parton, foto 2, insekten, foto 3, computer tekens. 



! !  
Noors briewerk en vouwwerk. 



!

!

!  
Het Noorse koningshuis, Arne en Carlos in pop vorm en een heerlijke oude koffer vol met breiwerk 
waar je wel in wilt graaien. 



!

!  
Je kunt zelf patronen leggen op ruitjes papier met blokjes of kinderen kunnen rechts in het frame 
een stukje borduren. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 2 september 2012 

Een nieuw boek 
 
In april blogden we al dat we al volop aan het werk waren voor het nieuwe seizoen 
maar dat we het nog even stil wilden houden wat we gaan doen omdat we nooit 
weten of we het allemaal gaan halen qua tijd. De deadline is in zicht voor ons. 
We zijn nog bezig om de laatste puntjes op de i te zetten maar nu al durven wij 
u te informeren. Volgend weekend moet de kopie drukklaar zijn want de drukkerij 
heeft ook enkele weken nodig om alles voor ons in orde te maken. 
Op de beurs in Rotterdam (van 25 tot en met 27 oktober in Ahoy) presenteren 
wij ons derde boek: 
 
Gebreide poppensokjes en -kniekousjes. 
 
Deze keer hebben we de breinaalden opgepakt om een patronen boekje te maken  
met allemaal sokjes en kniekousjes voor poppen. Dit derde boek is weer opgedeeld 
in twee delen. Het eerste deel van het boek bestaat uit patronen van sokjes en 
kniekousjes die op twee naalden zijn gebreid. De sokjes en kniekousjes in het 
tweede deel zijn gebreid op vier naalden. Er is niet alleen gedacht aan meisjes 
poppen ook voor jongens poppen staan er mooie sokjes en kniekousjes in. Een 
leuk boekje voor iedereen die sokjes of kniekousjes willen breien op twee of 
viernaalden. 
Alle sokjes en kniekousjes uit het boek zijn te zien op onze stand op de beurs. 
Binnenkort zal ook het boekje te bestellen zijn via onze internet winkel. 

!

!  
Henny breit een sokje en Anke is aan het het wikken en wegen, is dit een goed exemplaar dat in 
het boek opgenomen kan worden? 



!

!  
Pas sessie, welke sokjes en kniekousjes mogen wel en niet in het boek. 



!

!  
en dan de foto sessie en dan gaat alle tekst en foto's op één usb sitck naar de drukkerij. 
Workshops 
Ook gaan we weer workshops geven op de beurs in Rotterdam. U kunt een 
tasje gaan breien of haken met kralen . Ook hebben we een nieuwe workshop. 
U leert in deze workshop een sokje breien op twee of vier naalden. Meer 
informatie vindt u onder workshops op onze website of op www.handwerkbeurs.nl 
Hopelijk zien wij u ook deze keer weer op de beurs. 

http://www.geldersemutsen.nl/workshops.htm
http://www.handwerkbeurs.nl/


!

!  
workshop kralen haken en breien en sokjes breien op twee of vier naalden. 



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 19 september 2012 

Groningen 
In de maanden juni, juli en augustus vonden we tussen het breien van poppensokjes 
en –kniekousen nog tijd om op vakantie te gaan. Natuurlijk gaat er altijd tenminste 
één breiwerk mee. 
Dit jaar toerden we, Henny en Connie naar de provincie Groningen in het gebied rondom 
het Lauwersmeer. Een prachtig natuurgebied met daarom heen prachtige landhuizen en 
musea om te bekijken. 

!  
Als eerste togen we naar de Borg: Verhildersum in Leers. Een prachtig landgoed dat 
nu fungeert als museum. Tijdens ons bezoek was er een tentoonstelling in het koetshuis 
met als titel: merktekens.  
Prachtige merklappen, linnen met initialen (merktekens) en Kousen! 
Blijkbaar een oefenkous om te leren stoppen en mazen. 



! !

!  
In dezelfde week zijn we naar Warfum, naar het openluchtmuseum geweest. Het 
openluchtmuseum in Arnhem in het klein, zoals de gastvrouw zei. Maar zeker niet 
minder mooi. Elk huis was ingericht met een ambacht/beroep. Zo was er een huis van 
een veearts, een vlasspinster, een verver, een wever en nog meer.  
In de kamer van de hoofdmeester was een prachtige pronkkast met mutsen en een 
kralenbeurs. 



! !

!  
In de kamer ernaast hingen gebreide kniekousen over de deuren van de bedstee en 
een gebreide sprei. 



!  
Ook was er een vitrine met allerlei oude handwerkattributen en boekjes. 
In beide musea was er aandacht voor de oude handwerktechnieken en dat kan zowel 
Henny als Connie bekoren. 
We togen weer voldaan huiswaarts en breiden in ons vakantiehuisje nog een paar 
toer voor ons nieuwe boek. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 3 oktober 2012 

Klederdrachten diner in Estland 
Ik heb nog nooit zo iets groots op klederdrachten gebied meegemaakt als afgelopen 
maand met mijn breivriendinnen in Estland.  
Wat was dit geweldig!!! De titel doet misschien iets anders vermoeden dan dat ik bedoel. 
Monika onze Estlandse breivriendin had weer een “brei”reisje uitgestippeld. Helaas kon ik 
niet de hele week mee maar ik ging wel even voor de dikke klodder slagroom op de taart.  
En dat was het diner dat georganiseerd was in Tartu. We waren drie dagen in Tartu voor  
een Conference Living Folk Costume. Als eerste werden we in het Estonian National Museum 
(in Tartu) verwelkomd door de directrice. Helaas werd er een erg slechte spreekster van het  
museum naar voren geschoven om ons te vertellen hoe ze aan de prachtige collectie, vooral  
veel kostuums, gekomen zijn. Maar daar heb ik vorig jaar al het één en ander over geschreven 
(blog van 27-06-11). Na nog even het museum vluchtig bezocht te hebben kregen we een 
rondleiding door Tartu. 

!  
Helaas was er weinig of eigenlijk geen tijd meer om te winkelen. Want hier zijn ook mooie 
wolwinkels en prachtige (antiek) boekhandels. Maar goed snel terug naar het hotel voor het 
diner. Ik had nog wel even wat aan te trekken. Want in de uitnodiging stond dat het leuk  
was dat je in je eigen klederdracht aan het diner verscheen. Zo had ik bij Henny uit de 
kast het één en ander meegenomen en natuurlijk klompen en een Gelderse Gebreide muts.  
Ik was wat laat en ik kreeg een mooie plek naast een handwerk docente uit Estland,  
Kari –Anne Pederson uit Noorwegen van het Noorse Volksmuseum en Siri Krogh die een 
Husfliden in Noorwegen heeft. Ondanks mijn moeilijke Engels hadden we leuke gesprekken  
over of handwerken nog veel op school gegeven werd, en of ik de klederdracht nog veel draag. 
Erg leuk. Hoe het eten was, tja vooral heel veel. Maar wat ook heel veel was dat was het  
aantal kostuums. Ik denk dat meer dan de helft van de honderd vrouwen flinke koffers mee 
had genomen waar al die prachtige kostuums uit kwamen. Wat heb ik genoten. Even waande 
je bij een songfestival omdat al die landen die de laatste jaren scoren aanwezig waren. Toch 
heeft klederdracht in deze landen wel veel met zang en dans te maken. Er zijn overal festivals 



maar ook gewoon bruiloften of andere familiefeesten waar deze traditionele kostuums nog veel 
gedragen worden. In Noorwegen heeft 60% van de bevolking zelfs nog klederdracht regelmatig 
aan. Maar goed het gastland is Estland en twee ladyspeaksters nodigden de landen om de 
beurt uit om naar voren te komen. Iedereen werd gevraagd of ze regelmatig de kostuums droegen, 
bij welke gelegenheid, of ze het zelf gemaakt hadden e.d. 
LETLAND was als eerste in de diner klederdrachten show

!

!  



!  
hieronder FINLAND, links Finland en rechts op de eerste foto ladyspeaksters uit Estland

!  



! !  
ZWEDEN had prachtig borduurwerk op haar jackje. 



!

!



!  
NOORWEGEN werd vertegenwoordigd door Kari –Anne Pederson van het Noorse volksmuseum

!  



!



!  
en ook IJSLAND was vertegenwoordigd 



!

!  



NEDERLAND. En dat was ik in klederdracht. Ik had voor Hilly opgeschreven wat ik hier draag. 
Misschien wel leuk even om te vertellen. Dit is de dagelijkse dracht die in het werk gedragen 
werd. Dit zo van 1900 tot ongeveer aan de Tweede Wereldoorlog. De kleding was overwegend 
zwart en vaak had men ook maar één rok en één jackje. Door te wisselen met schorten, mutsen 
en schoenen i.p.v. klompen had met of de daagse, trouw (kerk) of rouwdracht aan. 



! !



!  
Maar ik had dus de werkkleding aan. Raar om naar een diner in werkkleding te gaan. Ja, maar ik 
wilde op klompen want dat hoort nu éénmaal bij Nederland. Mijn schort is geruit en voorzien van 
niet alleen een knoopband om de taille maar ook nog een veterbandje halverwege de schort. 
Iemand merkte dat op en vroeg zich af waar deze voor was. Ik gaf aan als je bijvoorbeeld 
werkzaamheden op de grond moet doen als een vloer dweilen dan knoop je die vast zodat je 
schort niet over de vloer sleept. Alom hilariteit en dit leverde voor Carla een heel mooi foto  
momentje op. Verder had ik wat eigenlijk in de daagse dracht niet hoorde maar wat ik wel wilde 
laten zien een kralentasje bij mij. En natuurlijk hoort bij de daagse dracht een gebreid mutsje  
omdat je dit zelf kunt wassen en ook vroeger breide men deze mutsjes zelf. De mooie kanten  
knipmuts of plooi muts waar Connie al eens over blogde hoe je die wast en plooit moesten  
altijd naar de mutsenmaakster gebracht worden. Daardoor werden deze niet in het dagelijkse 
werk gedragen. 



!

!  
 
Met dank aan Carla Meijssen voor de foto’s van Nederland. 



Als laatste ESTLAND en zij hadden heel veel verschillende kostuums uit verschillende streken. 

!  



!

!  



Kihnu foto boven (eiland dat wij vorig jaar bezocht hebben) 

!



!  

!  
Deze muts werd Hollandse muts genoemd (waarom?) 



!

!



!  
Omdat mijn brievriendinnen geen klederdracht hebben hadden ze allemaal in Hollandse stofjes 
een schort gemaakt. Monica op klompen en natuurlijk ieder in haar klederdracht samen op de foto. 



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 14 oktober 2012 

Derde boek gepresenteerd in Rotterdam! 
Het derde boek: Gebreide poppensokjes en – kniekousjes ligt bij de drukker.  
Tijdens de beurs in Rotterdam zullen we het boek aan u presenteren. 
Wanneer je twee brei boeken geschreven hebt, denk je bij een derde boek:  
“Dat gaan we doen!”. 
Echter het tijdsbestek was bij dit boek wel erg kort. Na de beurs in Zwolle,  
februari 2012 is het idee ontstaan. Tijdens de beurs krijgen we altijd veel  
vraag naar patronen. Ook van de sokjes en de kniekousjes dus.  
Wij, Henny, Anke en Connie aan de slag.  
Als eerste zijn we gaan inventariseren wat we hebben. En wat bleek, alleen  
sokken op vier naalden. Dat is niet voor een ieder weggelegd om op vier naalde 
n te breien. Dus bedacht ik dat je ook sokken op twee naalden moet kunnen breien.  
Na wat over en weer gepraat, is Henny met dit idee aan de slag gegaan.  
En het werkt! Het is prima om te doen. Een aantal onderdelen blijft wel hetzelfde.  
Zo breien we ook in de sok of kniekous op twee naalden een hak. 

!  
Het boek bestaat dan ook uit twee delen: eerste deel sokken en kniekousjes op twee 
naalden, tweede deel, sokken en kniekousjes op vier naalden.  



En weet u nu wat leuk is? Een aantal ajourpatronen van de verschillende kniekousjes 
zijn inwisselbaar. 
U hebt nog nooit sokken of kniekousen gebreid? 
Kom dan een workshop volgen. Tijdens de beurs in Rotterdam heeft u zelf de keuze  
om een workshop te volgen om op twee- of op vier naalden een sokje te breien. 
De workshop kost €17,50 en dat is incl. naalden, garen voor een paar sokjes en het  
nieuwe boek! 
Tijdens de workshop krijgt u meteen een aantal handige tips om snel mee aan de slag te gaan. 

!  
Ook tijdens de beurs in Rotterdam, workshop haken of breien van een kralentasje.  
(klik hier voor meer informatie over de workshops) 

!  
Heeft u geen tijd tijdens de beurs voor een workshop? Wij zijn bezig om een Gelderse  
workshopdag te organiseren. Neem de folder mee op de beurs of klik hier voor meer informatie. 
Natuurlijk hebben we in Rotterdam ook de poppen en de kralenbeurzen weer bij ons. Ik heb 
een aantal nieuwe beursjes gebreid. 
Wij zien u graag op 25, 26 of 27 oktober in Rotterdam op de Handwerkbeurs.  

http://www.geldersemutsen.nl/workshops.htm
http://www.geldersemutsen.nl/Gelderse%20workshop%20dag%20folder.pdf
http://www.handwerkbeurs.nl/rotterdam/


Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 11 november 2012 

Rotterdam ----> Arnhem 
De beurs in Rotterdam zit er weer op. We hebben een succesvolle introductie  
gehad van ons derde boek. 
Het derde boek Gebreide poppensokjes en -kniekousjes stond centraal op onze stand.  
Mede door de prachtige standaard met beentjes van de maten poppen met sokjes en 
kniekousjes konden we de patronen die in het boek staan goed presenteren.

!

!  



!  
De stand met centraal de sokjes en kniekousjes uit het derde boek 
 
Connie gaf ook weer haar workshops. Het blijft leuk dat (ervaren) breisters toch in een 
korte tijd weer vaardig worden gestoomd met een nieuwe techniek. Al valt het niet altijd  
mee om op een drukke beursvloer met geheel iets nieuws aan de slag te gaan. Toch lukt 
menig breister de eerste vaardigheden onder de knie te krijgen waarna ze thuis het 
complete werkstuk af kunnen maken. 
Deze keer helaas nog geen foto's ontvangen van werkstukken die al gereed zijn maar dat 

kan natuurlijk nog komen.!  



!

!  
Workshop in Rotterdam 



! !  
en soms heb je iets geks aan je stand. Een koe krijgt een muts en de beer een paar sojes. 
Dank voor uw belangstelling en graag zien we u natuurlijk weer in Zwolle op de handwerkbeurs. 
(14 tot en met 17 februari) 
Onze stand is een flinke reizende tentoonstelling geworden. En binnenkort gaan we weer 
op reis. Deze keer echter in een kleiner opzet. We zijn gevraagd om in het het weekend van 
16 en 17 november staan we met een stand op de Handwerk en quiltdagen 
in de Rijnhal van Arnhem. Kleiner niet alleen omdat we met vervoers problemen zitten maar  
ook omdat we minder meters hebben. Misschien een volgende keer als deze beurs goed bevalt 
kunnen we onze rond reizende tentoonstelling in Arnhem ook laten zien. Maar nu is het allemaal 
kort dag. Nog maar enkele dagen weten we definitief dat we in Arnhem op de beurs staan en  
Connie kan niet mee want zij moet werken. Maar goed Henny en Anke zijn er wel. De sokjes  
en de kniekousjes zijn er en we gaan er workshop geven. Het breien of haken van een 
kralentasjes.  
(zie workshop op onze site). Dus als u met het gure herfstweer zin heeft om iets nieuws te 
ontdekken op handwerk gebied kom ons en alle andere standhouders in Arnhem bezoeken op de 
Handwerk en Quiltdagen in Arnhem. 
  

http://www.handwerkbeurs.nl/
http://www.handwerkenquiltdagen.nl/
http://www.geldersemutsen.nl/


Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 18 november 2012 

Kralentasje met ster 
Een beursje met een ster is één van de meest voorkomende kralentasjes die je nu 
nog kan vinden. Blijkbaar zijn er in het verleden veel beursjes van gebreid.  
Ik heb er zelf dan ook een paar in het bezit. Ook is er een patroon opgenomen in 
ons boek Gebreide Kralentasjes. (patroon nr. 9) 

!  
Ik krijg nog wel eens vragen over hoe deze tasjes zijn gebreid. In dit blog wil ik u 
aan de hand van foto’s laten zien hoe de tasjes worden gebreid.  
Als eerst oprijgen. Dit kralentasje brei je altijd in twee gedeeltes. Een voor- en een 
achterkant. Meestal rijg ik één kant in zijn geheel op. Dan begin ik steken op te zetten.  
Meestal zijn dit 6x24 steken. Op vier naalden verdeeld, betekent dit 36 steken per naald.  
Een keer over breien zonder kralen.  
Dan elke steek een kraal middels techniek 2. 
Na ongeveer 10 toeren (rondjes) begint de mindering. Ik brei zelf altijd de laatste  
twee steken van een punt samen. Dit doe je zodanig dat de nieuwe kraal door beide 
steken worden gehaald. Even een handigheidje.  
Elke toer krijg je dus 6 steken minder. Dit is aan het eind wel eventjes onhandig met zo 
weinig steken op de naalden. Echter oefening baart kunst. 



!



!

!  
van links naar rechts: 
Foto 1: ongeveer 10 toeren zonder mindering. Je begint altijd aan debuitenkant van het tasje. 
Foto 2: halverwege het tasje, starten met de mindering 
Foto 3: Nog maar enkele steken op de naald. Je kan nu goed zien hoe het tasje zich sluit. 



!

!  
Zelf heb ik al een aantal van deze tasjes gebreid en telkens was het een ster met zes punten.  
Schetst mijn verbazing dat ik nu een kralentasje heb met een ster in zeven punten!  
Nog niet aan toe gekomen maar ook dit moet ik natuurlijk uitproberen.  
 



!

!  
Oud tasje met 7 punten.................................Oud tasje met 6 punten 
 
 



Geschreven door Connie en Anke Grevers 
Toegevoegd op 9 december 2012 

Simply breien 
Afgelopen week kregen ik de nieuwste uitgave van Simply breien (nr. 1 2013) in de brievenbus  
met daarin een portret van onze hobby. Groots staan onze drie boeken afgedrukt met een aantal 
poppen en kralentasjes. Erg leuk om zo onder de aandacht te mogen komen. En stiekem kijk je 
natuurlijk in elke boekhandel of er exemplaren staan. 

!  

!  



Eerder dit jaar stonden we al in een Amerikaans tijdschrift: Knitting Traditions (Fall 2012).  
Hierin staat een stuk geschiedenis van de kralentasjes met mooie foto’s van verschillende tasjes 
en een patroon om zelf een tasje te breien. 

!  

!  



!

!  
We zijn alweer volop bezig met nieuwe ontwerpen. Wie weet vindt u die straks ook in een 
bovenstaand tijdschrift. In ieder geval zijn de workshops voor de Handwerkbeurs in Zwolle.  
Klik hier voor de workshops. 

http://www.geldersemutsen.nl/workshops.htm


Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 15 december 2012 

Altijd leuk 
Nu het weer guur wordt en de dagen lang is het altijd leuk om terug te kijken op de zomer.  
En deze keer wil ik terug kijken op mijn zomervakantie in Noorwegen. Daar hebben wij  
(mijn partner en ik) een rondreis gemaakt en natuurlijk ontbrak het niet aan het opdoen  
van brei dingen. Eerder heeft u al kunnen lezen over de tentoonstelling van Arne en Carlos. 
Maar nu neem ik u mee naar Salhus. Daar staat het Trikotasjemusuem. Wellicht met de 
kralentasjes in gedachten denkt u meteen aan gebreide tasjes. Dit is het dus absoluut niet.  
Sinds 1998 is het een levend museum en worden alle oude machines vertroeteld. Als eerste 
zien we kunstwerken van tweede jaars studenten van de kunstacademie uit Bergen.  
Hieronder enkele foto’s. 

!  



!

!  
Het Trikotasjemusuem in Salhus met de tentoonstelling van kunstacademie studenten uit Bergen. 
Dan krijgen we een film te zien van ruim 140 jaar geschiedenis van de textielfabriek. Er  
was eerst alleen een soort van pakhuis, toen kwam er een fabriek, huizen, een school,  
een kerk en een heel sociaal leven. De fabriek dankt zijn bekendheid aan het Kroon  
ondergoed. Lange onderbroeken en t-shirts. Ook werden er truien gebruikt. Het 
zogenaamde IJslandse patroon is wel het bekendste. Maar volgens toeristen uit IJsland 
is het ook weer geen patroon van hun. Dus waar het dan wel vandaan komt…? 



!

!  
Rondbreimachines die het zogenaamde IJslandse patroon breien. 
We kregen na de film een rondleiding door de fabriek met uitleg. Van kaarden tot spinnen, breien 
en de naaiafdeling van het ondergoed. De machines die er stonden deden het ook bijna 
allemaal alleen beneden door een vloedgolf helaas niet meer. Het riviertje dat onder de  
fabriek doorloopt kreeg enkele jaren geleden in 1 keer veel te veel water te verwerken. 



!

!  
Oud maar nog steeds werkend machinepark. 
De fabriek zelf was wel afhankelijk van het water i.v.m. de aan en afvoer van  
grondstoffen en eind-produkten per boot. Er was geen weg naar het fjord waar de fabriek aan ligt. 
Het kaarden en spinnen was niet nieuw voor mij. Wel zag ik meerdere sokkenbreimachines.  
Dit had ik nog nooit gezien! Bij de boord werd een in water oplosbaar garen gebruikt zodat  
de lange streng sokken die uit de breimachine kwam van elkaar afgaat. Een machinale  
sok heeft twee hielen. De tweede hiel wordt dichtgevouwen en vastgenaaid als teen. 



!



! !

!  
Sokkenbreimachines. Ieder maat zijn eigen machine. 
Fascinerend temeer omdat we rond die tijd druk waren met het maken van de patronen  
voor ons derde boek: Gebreide poppensokjes en –kniekousjes. 
Verder hadden ze er heel veel rondbreimachines. Dit voor truien en de kleinere voor het 
Kroon ondergoed. Op de naaiafdeling werden deze in elkaar gezet. Daar werkten de dames op 
stukloon. 



!  
De naaiafdeling waar het lange ondergoed inelkaar werd gezet.

!  
In de museumwinkel wordt ik door mijn partner getrakteerd op een beer in het zogenaamde 
IJslandse patroon. 



!

!  
De winkel met rechts kussens en beren in het IJslandse patroon. 
Later deze vakantie bezoeken we nog een deken fabriek. Maar die blog houdt u nog tegoed. 



Geschreven door AnkeGrevers 
Toegevoegd op 22 december 2012 

Koselige Christmas 
Ieder jaar vieren wij (mijn partner en ik) kerst bij Henny en Connie. 
We geven elkaar dan ook cadeautjes. Ieder jaar proberen we er weer iets 
bijzonders van te maken. Het wordt ieder jaar moeilijker maar als je dan op vakantie 
geweest bent in Noorwegen dan kom je zeker weer wat aparte brei cadeautjes tegen.  
Voor mijn partner is het eigenlijk altijd makkelijk want hij vindt eigen gebreide sokken 
van de Regia het perfecte cadeau. Maar daar hoef je niet voor naar Noorwegen. 
Connie kan haar breinaaldjes al klaar leggen. Ik hou dit natuurlijk nog even als verrassing 
want zij kan wel onze blog opzoeken maar Henny heeft nog steeds geen kaas gegeten  
van computers. Dus haar Noors-Gelderse cadeau kan ik alvast verklappen. 

!  
Deze pop is gebreid aan de hand van patronen die staan in het boek van Arne en Carlos:  
Poppen breien. Echter heb ik er een Gelderse pop van gemaakt. De jurk en de schort  
zijn gebreid maar natuurlijk ook het mutsje.  
Wat Connie krijgt uit Noorwegen ziet u misschien volgend jaar wel op onze blog. 
 
Wij, Henny,Connie en Anke wensen u Koselige Christmas (Noors) of wel Gezellige Kerstdagen 
en een gezond en creatief 2013.


