
Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 11 januari 2013 

Nog een terugblik, Noorwegen 

Voordat we Noorwegen verlieten afgelopen zomer pakten we op de weg naar de boot in 
Kristiansand nog een wolfabriek mee. Een levend museum ook deze keer weer. In 1986 
is de fabriek gesloten en naast de overheidssubsidie die ze ontvangen kunnen ze door 
verkoop van wol en dekens nog voor 30% voor eigen inkomsten zorgen. 
In 1894 is de fabriek open gegaan en net als de andere fabriek is er een dorp omheen  
ontstaan: Sjølingstad. De auto heeft heel wat te verduren op de grintweg.

!

!

!  
De machines waarmee de wol geverfd wordt. 



We krijgen er voor 100 Kr een persoonlijke rondleiding. Vele machines lijken op die van  
de vorige fabriek echter hier maken ze andere eind producten en ook het verfproces is 
te zien. Het belangrijkste product waren dekens. Die werden en worden in een vogel 
patroon geweven. Een exotische vogel. Hoe dit patroon ontstaan is weet men niet. 
Apart is het wel, in het koude Noorwegen een deken met een exotische vogel. Een  
ander patroon van bloemen en rozen is in deze fabriek ontstaan.  

!  

!  
De dekens met de exotische vogels 



!

!

!  
Boven, een gezellige workshop hoek in de fabriek. Foto onderaan, ook worden er nog steeds 
rokken geweven voor de klederdracht in deze streek. 



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 22 januari 2013 

Workshop Handwerkbeurs Zwolle 

U heeft al op de website van de handwerkbeurs en onze eigen site kunnen zien 
welke workshops we aanbieden tijdens de handwerkbeurs (14 t/m 17 februari).  
In tegenstelling tot andere jaren geef ik nu tussen 11 en 15 uur doorlopend workshops.  
Wanneer aan tafel een plekje vrij is, kunt u aanschuiven en ik zal u op weg helpen met  
de gekozen techniek. Het prettige is dat u zelf kunt bepalen hoe lang de workshop duurt.  
Sommige mensen hebben als ze iets hebben gezien een o, ja ervaring en denken dat  
weet ik nu. Mag ik nu verder met de beurs? Anderen vinden het prettig om wat langer 
te oefenen, aan u de keus. 
U kunt kiezen uit: 

Poppensokjes breien 
Zowel op 4 als op 2 naalden. Inclusief alle materialen, het boek Gebreide poppensokjes 
en –kniekousjes kost deze workshop € 17,50 

!  
 
Kralentasje breien 
Tijdens deze workshop leert u hoe u de kraal door de steken heen haalt. Dit is de  
originele techniek zoals ook de authentieke kralentasjes worden gebreid. Tijdens de 
workshop vertel ik u hoe u dat kunt doen. Ook breien we franje met kralen tijdens  
deze workshop. Het tasje wordt op twee naalden nr.1,5mm gebreid in rechte en  
averechte steken.  
Natuurlijk is er weer keus in kleur garen en kralen. Ook nu weer hebben we de kralen 
aangeregen. U kunt meteen beginnen met breien.  
Deze workshop kost inclusief patroon, garen, kralen en beugeltje € 17,50 

!  
 



Polswarmer breien met kralen 
De polswarmers worden gebreid op naalden nr. 2 in ribbels. Via een telpatroon leer 
ik u hoe u eenvoudige randjes kunt breien met wol en kralen. Nu breien we er polswarmers 
van, echter u kunt ook een tas opleuken of ………. Dat laat ik graag over aan uw eigen  
creativiteit. Aan de workshop tafel laat ik u mijn creaties zien. Er zijn een aantal bollen 
voorzien van kralen, dus u kunt meteen een patroontje uitzoeken en beginnen met breien. 
Deze workshop kost incl. naalden, garen, kralen en patroon € 15,- 

! !

!  
Kortom 4 dagen volop breitechnieken en inspiratie aan workshop tafel 3.  
Graag zie ik u aan de tafel en ik hoop dat u enthousiast mee. 



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 4 februari 2013 

Nieuw in Zwolle 
Ieder jaar proberen we op de eerste beurs van het jaar, Zwolle dus, met nieuwe ontwerpen 
te komen. Ook dit jaar is ons dit weer gelukt. 
Vorige keer kon u al lezen welke (nieuwe) workshops Connie gaat geven. Klik hier voor workshops 
Maar op onze stand zult u ook weer nieuwe patronen en pakketjes vinden. 
Het boek: Gebreide poppen sokjes en –kniekousjes was al in Rotterdam op de beurs maar 
nu voor het eerst in Zwolle. Om alle sokjes en kniekousjes die in het boek staan te 
bewonderen hebben we een speciaal rek op de stand staan. 

!  
Henny heeft de afgelopen tijd een hele groep poppen in gebreide jurkjes gestoken. 
Kleine en grote poppen kregen een mooi gebreid jurkje met sokjes of kniekousjes en  
natuurlijk een mutsje. Wij hebben van drie jurkjes de patronen op papier staan. Die zijn  
op onze stand te koop als patroon en van twee hebben we er zelfs een pop bij zodat 
u meteen aan de slag kunt. 

http://www.geldersemutsen.nl/


!

!



!  
Henny heeft all deze jurkjes gebreid. 



!

!  
en deze jurkjes zijn door Anke op patroon gezet (patroon 3 wordt momenteel gemaakt, jurkje met 
kraaltjes) 
Ook hebben wij het hoedje dat in ons boek Gelderse gebreide mutsen staat verkleind  
(hoedje van de baby pop hoofdstuk 4). In het boek is het hoedje gebreid van katoen nr. 8. 



Nu hebben we dunner garen gebruikt en zijn we het patroon steeds kleiner gaan breien. 
Ook hiervan is een patroon gemaakt en te verkrijgen op de stand. 

!  
Hoedje in 5 maten 
 
Op kralengebied hebben wij twee nieuwe pakketjes. Eentje heeft u misschien al in 
“Simply Breien” gezien. In het februari/maart nummer staat een artikel over de geschiedenis 
van de kralen tasjes maar ook een nieuw patroon. Het tasje met wiebertjes motief. Hiervan 
hebben wij een pakket (met patroon). Uit ons boek: Gebreide kralen tasjes hebben wij 
pakketjes gemaakt van het Beursje met roosje (nr. 10). Ook verkrijgbaar in onze winkel. 
Klik hier om naar de winkel te gaan. 

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


!

!  
Patroon van deze tasjes staat in Simply breien en foto rechts nr. 10 uit het boek Gebreide kralen 
tasjes. 
Kortom wij denken dat door een bezoek aan onze stand u weer volop inspiratie opdoet 
en met onze boeken, patronen en pakketjes menig plezierige handwerk uurtjes beleeft. 
  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 24 februari 2013 

Beurs hoppen 
Van eiland hoppen heeft u vast al eens gehoord. Tijdens je vakantie van het ene eiland naar het 
andere eiland. Wij zijn aan het beurs hoppen. 
We hoppen van Zwolle naar Rijswijk en dan naar Nieuwegein. 
Zwolle zit er inmiddels op. Wat een grandioos feest was dat. 10 jaar beurs en wij mochten voor de 
vijfde keer meedoen. 

! !

!  
De weergoden hield u niet tegen om toch te komen. Geweldig. 
Natuurlijk waren de poppen en de kralentasjes er weer. En nog steeds waren er bezoekers die 
onze  
uitstalling voor het eerst zagen. Heel erg leuk al die belangstelling. 
We hadden veel aanloop bij de stand maar ook bij de workshops. Het kralen breien is weer 
helemaal in. 



Door de makkelijke instapcursussen van Connie leren mensen deze techniek en ervaren het als 
een  
hele leuke hobby. Maar ook het nieuwe boek: Gebreide poppensokjes en kniekousjes kreeg volop  
belangstelling door alle poppenbenen met bijpassende sokken of kniekousjes. Had u ze ontdekt de  
nieuwe patronen van de poppenjurkjes…. Het was ook weer zoveel dat wij u wilden laten zien. 
Dank voor alle leuke reacties. 

Op 9 en 10 maart staan we op de poppenhuizenbeurs in Rijswijk. Daar hopen we iets meer ruimte  
te hebben om ook de nieuwe patronen van de poppenjurkjes goed te laten zien want dan blijven 
de kralen thuis. 
Klik hier voor de workshop in Rijswijk. 

!  

!  
Echter heeft u meer belangstelling voor de kralentasjes en workshops kom dan op 29 en 30 maart 
naar Nieuwegein. 
De brei- en haakdagen zijn er dan weer. Klik hier voor de workshops in Nieuwegein. 
Hier geeft Connie een workshop breien of haken met kralen. 

http://www.geldersemutsen.nl/
http://www.geldersemutsen.nl/


!

!  
  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 4 maart 2013 

Poppen (huizen) beurs 
Misschien heeft u de digitale nieuwsbrief al in uw mailbox gezien van de poppen (huizen) beurs. 
Onze eigen vaste collectie poppen met de mutsjes uit ons boek: Gelderse gebreide mutsen staan 
op de foto in die nieuwsbrief. 
Henny heeft deze schatiige partjes gemaakt. Komt u niet naar de beurs dan kunt u ze ook vinden 
in onze webshop. 
Tot zaterdag of zondag op de beurs. 

!

!  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 15 maart 2013 

Vondst 2 
In het vorige blog (17-06-12 Vondst) vertelde ik wanneer de plooitjesmuts werd gedragen. 
In dit blog ga ik u gedeeltelijk vertellen hoe de muts weer een schone muts wordt. 
Dit is dezelfde muts als die op de foto's van 17-06-12 Vondst! 
De muts moet eerst gewassen worden. Aangezien de muts zeer vuil is, helpt de 
wasmachine niet. We gaan de muts om de ouderwetse manier wassen. Dit betekent 
de muts eerst helemaal uit elkaar halen. Alle stroken moeten eraf. Dan stoppen we 
de muts in een pan met water en dit brengen we langzaam aan de kook met een 
beetje wasmiddel erin. Als het goed doorgekookt heeft, dan afkoelen en uitspoelen. 
En dan weer opnieuw. Je staat versteld hoe vuil het water kan worden. 

!

!  
De kap. 
Op de foto is te zien dat de muts uit elkaar is. De muts is gewassen. Er zijn echter 
enkele vlekken die er niet helemaal meer uitgaan. De kap is in een zodanige staat,  
dan restaureren geen optie is. Er is nog nieuwe batist te koop, dus we kiezen er voor 
om een nieuwe kap te maken. Gelukkig zijn de kanten wel schoon. 



!

!

!  
De kanten. 
Als de muts is gewassen dan worden de stroken gesteven. Na het stijven worden de 
stroken voor aan de muts op een pakje geplooid.  
Het plooien gebeurd met pinnetjes. Vroeger waren deze van koper, inmiddels gebruiken 
wij pinnen van roestvrij staal. Na het plooien wordt de strook op het plankje gestoomd 
boven kokend water. 



!

!



!  
Het plooien van de voorkant van de muts. 
Nu staat de strook te drogen. Dan kan de strook op de gestreken kap worden genaaid.  
Dit is echt een werkje met de hand. 
Dan begint de tweede ronde. Nog een strook. Eerst stijven, plooien, drogen en erop 
zetten. Dan de achterkant plooien. Dit is een verhaal apart. 
Het wassen en plooien van een muts is niet iets wat je in 1x achterelkaar kan doen.  
Tussen het plooien zit altijd een droogtijd.  
En daar wachten we nu op. Dat de strook goed droog is. Dat duurt wel een paar dagen. 
Nu nog maar even wachten met de lente, anders komt er weer iets tussen voordat de muts 
af is. 

  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 14 april 2013 

Vondst 3 
De muts is weer als nieuw. De vorige keer stond er nog een strook op een plankje te drogen.  
Inmiddels zit de strook op de muts en is de tweede strook er aan toegevoegd.  
Dit opnaaien moet met de hand. Het gaat ook per boogje. Precies tellen hoeveel je per steek 
er tussen houdt. 

!

!

!  



foto 1: de eerste plooirand aan de vorokant zit erop. foto 2:, recht over het mutsje loopt een 
muizentandje. foto 3: de twee plooirand is er ook opgezet. 
Het naaien van de stroken is oppassen geblazen. Ten eerste moet je ervoor zorgen dat je  
super schone handen hebt. Elk vlekje zie je op de muts. Ten tweede je prikt je snel in de  
vingers. De stof is zo stijf gesteven dat je echt kracht moet zetten om door de stof heen 
te kunnen prikken.  
Eerst worden de twee voorstroken op de muts vastgezet. Dan komt de achterstrook. De  
achterstrook wordt nadat het gesteven is, gevouwen. Het vouwen is een precies werkje 
en je moet de vouwen precies gelijk hebben. Vanuit het midden van de strook beginnen  
we te vouwen en als hulpmiddel gebruiken we een kartonnetje om omheen te vouwen.  
Zo krijgen we de vouwen haaks op de stof. 



!

!

!  
De achterstrook wordt gevouwen en dan met de hand op de muts genaaid. 
Op de foto’s kunt u zien hoe de muts weer helemaal gesteven en geplooid is. De muts 
moet in het donker bewaard worden anders “vergeeld” de muts. 



!

!  
Al met al zijn we nu tenminste vijf werkuren verder. Hierbij wordt niet de droogtijd  
gerekend. Een heel karwei. Als je dit weet begrijp je ook waarom de vrouwen deze 
muts alleen droegen als “opknappertje” Wanneer je uit huis ging, dan droeg je de muts, 
kwam je thuis dan zette je als eerst de muts af. Net wanneer we nu de jas uit doen.  



!  

!  



Geschreven door Connie en Anke Grevers 
Toegevoegd op 28 april 2013 

Kroning 
Terwijl Connie druk doende was om een oranje blog in elkaar te zetten was Anke de Oranje 
tompoucen aan het voorproeven. 

!  
Wij wensen u een hele fijne Kroningsdag! 
Wij vonden dat wij niet achter konden blijven. 
Hieronder ziet u een creatie van Connie. 



!  
Het kroontje is geregen. De armbandjes zijn gehaakt. Hoe u de armbandjes kunt haken ziet 
u op onze website onder instructies, het derde filmpje. 
Lukt dit niet. In Groningen, 11 en 12 oktober, gaan we op de Brei-en haakdagen een workshop 
geven hoe u de armbandjes kunt haken. Meer informatie op onze website onder workshops. 
  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 8 mei 2013 

Uitspatting 
Soms moet je even iets anders doen in je vrije tijd. Iets anders doen dan breien.  
De meeste mensen weten wel dat ik in het onderwijs werkzaam ben. Voor het 
eerst voor kleuters. En poppenkastspelen hoort daar bij.  
Echter de poppenkastpoppen waren zodanig gebruikt, dat het eigenlijk niet meer 
leuk was om er mee te spelen.  
De koppen van de poppen waren echter nog wel goed. Zo heb ik in een weekeinde 
(het was wel een lang weekeinde) de lapjes opgezocht en bekeken hoe ik nieuwe kan maken.  
Het werd een hele uitdaging met een heleboel stofjes, bandjes, kantjes, knopen etc. 

!

!  
Het aantal poppen was zo groot, dat moeder Henny ook achter de naaimachine kroop om te 
helpen.  
Op de foto’s kunt u zien hoe de poppenkastpoppen zijn geworden.  
Alle stereotypen zijn weer aanwezig. Een Sinterklaas, een tovenaar, een boef en natuurlijk 
Jan Klaassen en Katrijn. 



!  
En nu kunnen we gaan spelen. De eerste voorstelling heb ik al gehad. En de kinderen?  
U weet wel, het was een echte poppenkastvoorstelling.  



!  

!  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 26 mei 2013 

Naar Estland 
 
 
Ook voor de laatste conferentie van het Estonian Folk Art and Craft Union zijn wij met 
een groep Nederlanders naar Estland afgereisd. 
Velen voor een hele week om Estlandse brei cultuur op te snuiven en voor mij was het 
een lang weekend. 
Maar voordat het zover was eerst al vliegend al onverwacht een workshop haken gehad.  
Bij het instappen in het vliegtuig kreeg ik al heel erg het gevoel “even” Estland doen omdat 
het om een lang weekend ging (van woensdag avond tot zondagavond). Het “even” Estland 
doen werd versterkt door een grote groep Japanners die ook in hetzelfde vliegtuig stapten. 
Al vliegend al een workshop haken dus. Naast mij zat een Japanse vrouw te haken. Natuurlijk 
kon ik het niet laten om haar aan te spreken. Ze had een prachtige gehaakte handtas op 
schoot en daaruit trok ze vele kleuren haakkatoen om nog meer granny square’s te haken. 
Ik wilde natuurlijk wel weten hoe zij ze maakte. Het zijn ringen die in elkaar haken met daarom 
heen een vierkant van vasten. Met veel handgebaren (want zij kon nog slechter Engels als ik) 
kwam er pen en papier aan te pas en in onze eigen haak symbolen tekende de Japanse wat 
ze deed. Ook gaf ze mij enkele keren het haakwerk in handen. Soms ging het weer heel snel  
terug naar haar want we zaten beide aan het gangpad en de stewardess was een grote grof  
gebouwde Estlandse vrouw die niet zeer lenig overkwam om over de draad te springen. Wat  
overigens ook niet ging gezien haar lengte want dan kwam ze met haar hoofd tegen het plafond 
aan. Al vliegend en het maken van de granny square ging de tijd snel voorbij. Ik liet zien wat 
ik maakte (het mutsjes en kralentasjes boek). De workshop was met deze twee boeken “betaald” 
en ik verliet het vliegtuig met een nieuw haakpatroon en een square rijker. 



! !

!  



!

!  
Japanse haakkunst in het vliegtuig. 

Donderdag middag werden we door een bus opgepikt die ons naar Viljandi bracht. Waarom 
precies  
daar. Nou omdat daar The Department of Estonian Native Crafts zit. Naast textiel ook die van  
bouwen en metaalbewerking. Deze academies houden ieder op hun vakgebied de kennis en 
kunde  
vast en geven deze door aan jong en oud. 
Dit doorgeven werd getoond door de afdeling textiel met een wervelende modeshow. Niet zo maar 
een show, alle studenten (schat de leeftijd tussen de 20 en 60 jaar) showden hun eigen 
eindwerkstuk. 
In ieder werkstuk of dit nu een trui, jas of vest was, was een stukje textiel cultuur van Estland 
ingestopt. 
Helaas geen foto's kunne maken maar om een indruk te geven klik dan hier.  
Dit zijn de foto’s die gemaakt zijn door Liisa Kaha. 

https://picasaweb.google.com/102126799207680431645/OMAMOOD?authkey=Gv1sRgCNGi2Z_4zfOMUg&noredirect=1#


 
Het was prachtig weer in Estland en daarom was er een buffet buiten achter het museum. 

!  
Buffet in de tuin en opening van de conferentie: Traditional knitted sweaters around the Baltic Sea. 
 
In het museum was een kleine tentoonstelling van sweaters van Muhu eiland. Een voorproefje  
van de conferentie van morgen. Zie onderstaande foto's. Bij sweaters denken wij aan truien. 
Dit waren dan vooral mannen truien (visserstruien) en bij vrouwen waren het meer de jakjes 
zoals wij die bij onze klederdracht kennen van stof werden ze daar gebreid en rijkelijk versierd. 
Hieronder ziet u dus enkele voorbeelden van Muhu eilanden. 

!



!

!

!



!

!  
Traditionel swaeters van Muhu eiland. 
 
De gezellige ongedwongen sfeer bij een heerlijk buffet in de openlucht helpt je te socialiseren. 
Zo ontmoeten we er meer Nederlanders en ook Annemor Sundbo. 
Deze Noorse breister had ik in 2008 in Noorwegen tijdens een vakantie ontmoet. Daar heb ik 
zonder 
eigenlijk te weten deze bekende breister ontmoet. Haar atelier en ook het museum met heel veel 
wanten hebben we toen bezocht in Setesdal. 



 

!  

!  
 
Ontmoeting in Estland met Annemor Sundbo (tweede van rechts) tijdens het buffet achter het 
museum. Rechts haar atelier in Setesdal dat ik in 2008 bezocht. 
  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 2 juni 2013 

Naar Estland deel 2  
 
Het symposium. 
 
Na de opening van de conferentie door de direkteur van The Department of Estonian 
Native Crafts komen de verschillende noordelijke landen ieder met hun eigen verhaal 
over knitted sweaters. 
Reet Piiri van Estland (heeft er zelfs een boek over geschreven), Riina Tomberg ook 
Estland, Hazel Hughson van Shetland (de enige niet Baltische zee), Lita Rosing van 
Denemarken, Annemor Sundbo uit Noorwegen (vele boeken op haar naam en ik heb 
haar atelier bezocht in Noorwegen in 2005), Anna-Karin Jobs uit Sweden, Marketta 
Luutonen uit Finland en Letland kwam met een invalster.Allemaal hun eigen verhaal 
en met prachtige foto’s. Aan knitted sweaters denk ik in eerste instantie aan gebreide 
truien. Maar ook de vrouwelijke jackjes zoals wij ze in onze klederdracht noemen waren 
gebreid en vaak prachtig versierd met borduurwerk. De heren hadden wel echt gebreide 
truien en Nederland werd zelfs nog genoemd want ook onze visserstruien komen uit  
dezelfde periode als de truien van de klederdracht in de noordelijke landen (september 
verschijnt er een boek over de Nederlandse visserstruien door Stella Ruhe). 
Het was een zeer interessante lezing. De kledingstukken van de leerlingen van de  
academie waren in de pauzes van dichtbij te bewonderen. Hier heb ik dan ook wat 
foto’s van gemaakt om u een indruk te geven hoe je oude technieken in een nieuw jasje kunt 
steken. 

! !



!

!  
werkstukken van de academie 



!

!



!  
Herentrui uit Estland en Annemor Sundbo in een 100 jaar oude trui van Satesdal 
Na afloop was er nog een kleine wandeling door de stad en bezochten we twee käsitoo’s. 
Winkels met allerlei handgemaakte artikelen en vaak ook wol. 
’s Avonds werden we door de bus bij het hotel opgehaald voor het diner. Dit was een 
half uur rijden buiten de stad Viljandi. Op een soort van landgoed werden we onthaald 
met doedelzakmuziek en rode wijn. Tijdens het diner werd er natuurlijk weer gesproken  
door de organisatie van de conferentie. En ook de organisatie die nu in handen was van 
Estland werd overgedragen aan Finland. Zij gaan het de komende twee jaar doen. Ben 
benieuwd wat zij gaan organiseren en of ik ook de kans krijg om er naar toe gaan. 



!

!

!  
wegwijzer in Viljandi, welkom met doedelzak muziek en de overdracht naar Finland 
Op zaterdag was er nog een erg leuke fair. Het was prachtig weer en op het terrein  
van Anu Raud waren dan ook niet echt kraampjes neergezet maar rekken met de prachtigste  
breiwerken. Ook was er wol te koop van Wool & Yarn uit Estland. Leuke en ongedwongen 
sfeer en de ooievaars wat verderop vonden de drukte nog net kunnen en bleven dan ook op het 
nest zitten. 
Anu Raud heeft de boerderij op het terrein ingericht met landbouw gereedschappen  
maar ook met allerlei handwerk en werkstukken uit haar boek. Leuke, gekke gebreide beesten. 



!

!

!  
Rekken met mooie zelfgemaakte handwerk op de fair en de ooievaars blijven op hun nest zitten 
ondanks de drukte 
Breiwedstrijd 
Je ziet op handwerkgebeid best bijzondere wedstrijden en ook de resultaten zijn vaak 
zeer bijzonder. Echter deze wedstrijd die op de fair uitgeschreven was was meer  



bijzonder in de uitvoering. Käi ja Koo of wel loop en brei. De deelnemers, groepen 
van vier lopen een soort van estafette over 100 meter maar dan breiend. Aan hun 
arm een breizakje waarin de bol wol zit en op vijf naalden in het rond moest er gebreid  
worden. Naast de 100 meter lopend door een wei waar nog de dag te voren koeien 
hadden gelopen moest er minimaal 1 ronde gebreid worden. Sommige deelnemers 
hadden zich vrij uitgedost. Na de 100 meter lopend breien werd het breiwerk  
doorgegeven aan de volgende teamgenoot. De eerste die binnen was maar ook 
degene die het meest had gebreid had gewonnen. Wie nu gewonnen had was  
niet helemaal duidelijk toen ik vertrok met de bus naar Tallinn. 

! !

!  



!

!

!  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 9 juni 2013 

Opening tentoonstelling: Utilité van Ellen Korth 
 
Op zondag 2 juni werd in Bocholt in Duitsland de tentoonstelling Utilité van 
Ellen Korth geopend. De tentoonstelling is in het industriemuseum dat valt 
onder het Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur.  
Het museum de spinnerij genaamd (er is namelijk ook een deel in Bocholt  
dat de weverij heet) is een aantal jaren geleden geopend. Het gebouw is al 
bijzonder. Een oude fabriek gebouwd in de eerste periode van de Industriële revolutie. 
De kolossen van beton en staal zijn goed te zien. Samen met moeder Henny waren we  
uitgenodigd voor de opening. 



!

!



!  
Beneden in de hal start de tentoonstelling met de wand met handen. Door het geluid 
van breinaalden ondersteunt. Op de tweede verdieping hangen de foto’s. Niet een 
gewone foto op papier, maar de foto’s zijn op doeken gedrukt van ongeveer 1,5 bij 1 meter. 
De doeken zijn van beide zijden te zien. Dit zijn de foto’s uit het boek. En ja hoor, 
ik hang ook samen met mijn zus Anke in het museum en op de band hoorde ik duidelijk 
de stem van mijn moeder.  
De handen van ons zijn ook te zien. Op kisten liggen de foto’s onder glas. Natuurlijk 
is er ook een vitrine met allerlei werkstukken die door de verschillende mensen die 
zijn gefotografeerd, zijn gemaakt. 

!  
Tijdens de opening werd gesproken door Thomas Janzen van het Kunstmuseum in Krefeld. 
Hij vertelde dat hij het bijzonder vond dat er foto’s van ambachtslieden en hobbyisten  
in een industriemuseum werden tentoongesteld tijdens het uitoefen van hun hobby.  
Daarnaast vond hij het opmerkelijk dat geen van de hobbyisten het eindresultaat, het  
product, als ultieme daad zag, maar het proces, de tijd tijdens het doen van hun handwerk, 
als het meest bijzondere werd ervaren. Het werd als een meditatief moment beschouwd.  
Dit geldt zeker van mij. Voor het boek moesten we opschrijven wat wij belangrijk vinden 
en vonden bij het doen van in ons geval, breien. Voor mijzelf betekent breien een  
rustmoment van de dag, waarbij ik de dag nog eens even doorneem en dit als een soort 
meditatief moment ervaar.  
Aan het eind van de ochtend werden we uitgenodigd voor een buffet op de bovenste  
verdieping van het museum. Het restaurant gaf een weidse blik over de stad Bocholt.  
Voor de ramen waren staaldraden gespannen die de kettingdraden van een weefwerk  
moeten verbeelden. In de verte zagen we de Aa-see. Dit is een aangelegd meer.  



De zon scheen, de bootjes voeren over het water. Henny en ik hebben er nog even 
heerlijk gewandeld en genoten van de prachtige natuur. 

!  
Tot en met 29 september 2013 is deze tentoonstelling nog te bezoeken.  
Zeker de moeite waard. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 18 juni 2013 

Breifestival Nieuwpoort 
 
Zo kom je nog eens in een stadje waar je nog nooit geweest bent. De Schapekop in Nieuwpoort 
opende haar deuren (23 en 24 mei) en niet alleen dat, ze hadden een heus briefestival 
georganiseerd. 
Het deed mij een beetje denken aan het boek Chocolat van Joanne Harris, een festival met 
chocolade in de hoofdrol of een tweede wat wij vrouwen erg waarderen is natuurlijk mogen is  
een brei- of wolfestival en een goed voorbeeld daarvan is Fano waar ik met Connie in oktober 
2011 
geweest ben (zie blog van 3 en 10 oktober). 
Maar deze keer het breifestival in Nieuwpoort. 
Het was al leuk toen we het stadje in reden. Mensen hadden aan hun vlaggenstok breisels als  
een trui of sjaal gehangen, plantenbakken, hekken en vaak hele etalages met allerlei brei 
versieringen.  
Iedereen deed mee leek het wel. Vakantie gevoel kwam meteen naar boven. Een terrasje, 
een zonnetje, een vrolijk muziekje en veel wol. 

! !  



!

!  
Als je nog niet wist waar wol vandaan kwam dan kon je dat meteen op de dijk al zien waar de 
schapen ontdaan werden van een warme wollen jas. 



!

!  
Er waren workshops, in twee zalen waren allerlei stands met 
winkeliers en de Schapekop had haar deuren geopend. 



!

!  
Allemaal leuk. Ik heb een mooie streng donkere bruine wol gekocht van Texel 
(www.noordkroon.nl).  
Later in het jaar zult u het resultaat zien…. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 30 juni 2013 

Textiel handwerkdag museum Zelhem 
Nog zo’n gezellig leuk opgezet evenement op textiel wolgebied. Op 15 juni was er een 
textiel handwerkdag in museum Smedkinck in Zelhem.  
De auto werd keurig geparkeerd in het naast gelegen weiland op aanwijzing van één  
van de vele (totaal 200) vrijwilligers van het museum. Nadat we de normale entree betaal 
d te hebben hoorden we de trek harmonica muziek al. In een tent maar ook de vele 
bijgebouwen waren vooral vrouwen bezig met hun hobby op textiel gebied. Er werd  
gesponnen, geborduurd, gebreid, geweven en zelfs kattenhaar werd vervilt.

!

!

!  



!

!

!  
Een inpressie van de Textiel handwerkdag.  
 
Overal kwam je met de mensen aan de praat. Niet alleen met de hobbyisten maar ook  
met de vele vrijwilligers van het museum. In elke stijlkamer in de oude boerderij was  
een vrijwilliger aanwezig en kon je vele details vertellen over het tentoongestelde. Wat  
ons als erg leuk ervaren werd anders loop je zomaar langs de kasten en vitrines en nu 
hoorde je vele details. De kamer met de mutsen vitrine trok mijn aandacht. Prachtig 
verzorgd op een plooitjes mutsje na. De mutsen waren mooi wit en goed geplooid. 
Jammer maar misschien kan Henny nog het plooitjes mutsje opnieuw wassen en plooien 
want blijkbaar hadden ze hier niet de kennis in huis. Ook waren er enkele prachtige 
gebreide mutsjes met patronen die wij nog niet kenden. 



!



!  
De trouwzaal van Zelhem (kan nog steeds getrouwd worden maar dan nu in het museum) De 
mutsen vitrine met links onderin het plooitjes mutsje en een mooie stijlkamer. 
Zelhem liet zich goed op de kaart zetten met hun museum. Bent u in de buurt bezoek 
dan zeker het museum . Tevens hebben ze een ruimte met steeds wisselende  
tentoonstellingen. Tot en met 21 augustus is er een expositie met Leermiddelen en  
oud speelgoed. Maar na de vakantie kunt u ook kennismaken met typische Achterhoekse  
gebruiken als Oogst en folkloredag op 11 augustus of bent u al eens op Slachtvisite  
geweest. Dit kan op 3 november. 



!

!  
Vaste tentoonstelling van oude ambachten. 
 



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 14 juli 2013 

Kleine mutsjes 
In het blog van 4 maart zijn kleine poppen te zien die Henny heeft gemaakt.  
De poppen hebben een klein gebreid mutsje op. In het boek: Gelderse gebreide  
mutsen zijn twee patronen opgenomen voor de barbiepop. Echter deze mutsjes  
zijn te groot voor deze poppen. 
Om zo’n klein mutsje te breien hebt u dunne breinaalden nodig. Nr. 1 of 1,25 mm.  
Wij hebben de mutsjes volgens het barbie patroon gebreid maar dan met dunner  
garen. De garendikte die wij gebruikt hebben is nr. 60. 
Wanneer je met dunne naalden breit, is het lastig om op vier naalden te breien.  
De naalden vallen dan regelmatig uit het werk. Zeker bij mij, ik heb een erg losse  
hand van breien. 
Henny kwam op het idee om een elastiekje te gebruiken om de naald in rust, “vast te zetten”. 

!



!

!  
Dat idee werkt erg goed. Op de foto’s kunt u zien hoe dat werkt.  



Het is een stuk elastiek van ongeveer 15 cm. De rustende naald wordt door  
het elastiek geprikt. Door de stroefheid van het elastiek, blijft de naald zitten. 
Wij wensen u veel succes bij het breien van de kleine mutsjes op de dunne naalden.

!

!  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 18 augustus 2013 

Breien in Zweden 
Onze vakantie ging dit jaar naar Zweden. Natuurlijk ook weer een wol en daardoor breiland. 
Ik heb een flink aantal breiwinkels bezocht. Daarnaast ook een prachtig museum in Falun  
waar een grote afdeling was over klederdrachten. Helaas mocht je daar geen foto’s van maken.  
Maar ik kon mijn hart weer helemaal ophalen met al die prachtige wol. Voor Gotland, een 
eiland in de Baltische zee had veel te bieden. Daar ook nog een spinnerij bezocht. Hij was 
op dat moment niet in bedrijf maar de winkel was wel open. En ook Hemslöjd in Falun was een 
prachtige handwerkwinkel met veel wol en ander traditioneel handwerk. En niet te vergeten 
de Hemslöjd in Leksand. Niet veel wol maar wel prachtige mutsjes en andere stofjes, rokken 
e.d. behorende bij de kleurrijke klederdracht van Leksand. Maar ja, ook geen foto’s van de winkels. 
Wij logeerden in prachtige Zweedse vakantiehuizen. Vaak aan een meer. Omdat we de eerste 
twee  
weken heerlijk weer hadden zaten we vaak op de veranda. Dat dit “wild” breien zo gevaarlijk kon 
zijn voor je materiaal had ik niet zo in de gaten. Ik had een werkje op staan op mijn mooie carbon 
naaldjes. Heerlijk ligt in gewicht en katoenen garen omdat het warm weer was. Nou daar kwam 
abrupt een einde aan mijn heerlijke breien. Laat ik een naaldje vallen, precies in de open naad  
van de veranda. Nou mijn partner lag snel plat op buik met mijn draadje naar de naald te vissen 
en wonderwel slaagde hij erin om de naald op te hengelen. Dit breiwerkje heb ik toen maar snel 
naar binnen gebracht. 

!



!

!  
de openingen in de verranda en onder het hekje van de verranda door ging mijn bol ervan door 
Veilig verder met wol dan maar op rond breinaalden. Dit duurde ook niet lang of mijn bol rolde van 
de veranda af. Gelukkig kon ik hem nu zelf redden. Een rollende bol had ik alleens eerder gehad 
in een vakantie maar toen rolde hij van de tweede verdieping het balkon af. Het breiwerk heb 
ik er toen maar achterna gegooid, naar beneden alles opgehaald en maatregelen genomen dat 
dit niet weer gebeurde. Hier zijn gelukkig geen foto’s van. 



!

!  
Een vakantie aan Zweden bracht ook mooie wol op en ach zo vervelend breien was het ook weer 
niet op de veranda 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 6 september 2013 

Weer een variatie met de patronen uit het boek: Gelderse gebreide mutsen 
Door de vele vakanties had ik vele strengen wol in bruin / beige tinten. Mijn favoriete kleur 
onderhand want niet alleen heb ik vooral in de winter veel bruin aan ook ons interieur heeft 
vooral ook veel van deze naturel / natuur kleuren. Toen we in het voorjaar de keuken  
verbouwden kwam er ook een nieuwe teak eettafel met bankje. In twee showrooms had ik 
de tafel gezien met het bankje en beide keren hadden ze het geheel aangekleed met of wel  
gebreide lampenkappen of wel gebreide kussen. Nou 1 en 1 is dan snel opgeteld…. Het krat 
(foto ervan kan ik nergens meer vinden) met bruin en beige wol werd te voorschijn gehaald 
en breien maar. De patronen die ik gebruikt heb komen allemaal uit ons boek. Sommige waren 
meer geschikt als anderen. Enkele hebben de neiging om schuin te trekken als je er een 
rechte lap van wilt maken anderen krimpen inelkaar. Misschien als u de foto’s bekijkt herkent 
u de patronen uit het boek: Gelderse gebreide mutsen. 
 
Patroon 1, 6, 8 en 20 zijn zeer geschikte patronen om ook rechte lappen voor zo’n deken te 
breien maar ook al eerder hebben we er sjaals van gebreid. 
 
Patroon 9 en 15 krimpen inelkaar en die heb ik dan ook maar ieder één keer gebreid. 
 
Patroon 5 is niet geschikt, trekt scheef. 



!

!  
Misschien inspireert u ons boek ook tot andere werkstukken. Laat het ons eens weten. 
De lappen zijn 30 x 30 cm. groot en ik begon met mijn kratje wol te breien. Niet ieder garen 
was even dik dus keer op keer heb ik het uitgehaald omdat een lapje te groot of te klein werd.  
Af en toe kwam ik weer een nieuw bolletje tegen zoals de streng donker bruine wol van Texel. 



!  
Ook Zweden is toegevoegd aan de deken. Tijdens de zomervakantie heb ik daar enkele strengen 
vooral donker bruine wol bijgekocht. En tijdens de vakantie heb ik de laatste lapjes gebreid.

!



!  
Doordat ik lapjes breide had ik het idee dat ik heel hard opschoot. Je hebt geen zwaar  
werkstuk aan je naald hangen en geen eindeloze aantallen steken. Toch groeide de stapel 
langzaam. Vaak had ik er ook een ander breiwerk naast voor de afwisseling. Al met al heb ik 
er 4 – 5 maanden overgedaan. De stapel met lappen, 35 in totaal is klaar.  
In het weekend ga ik de deken uitleggen op de grond om te bepalen waar elk lapje moet komen. 
Als het geheel klaar is zal ik u het resultaat laten zien. 

!

!  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 15 september 2013 

Workshop maand oktober 
De maand oktober staat voor ons in het teken van het geven van workshops. Misschien is het juist 
nu wel leuk om voor de lange wintermaanden nog een nieuwe techniek te leren. 
 
Op 6 oktober hebben wij nog enkele plaatsen vrij op de Gelderse Workshop dag in Winterswijk. 
Bent u in de gelegenheid om naar Winterswijk af te reizen dan bieden wij u een gezellige dag aan 
met twee workshops. Technieken die u terug vindt in onze boeken. Daarom zitten bij de prijs niet 
alle materialen voor de workshops in maar mag u ook twee boeken kiezen. En natuurlijk wordt u 
die dag heerlijk en gastvrij verwend met een heerlijke lunch geserveerd door de medewerkers van 
Hotel restaurant de Lindeboom



!



!  
 
Het zijn misschien wel een beetje uitersten wat afstand betreft in Nederland maar ook wij reizen 
wat  af want het weekend van 10 en 11 oktober zijn wij op de Brei- en haakdagen in Groningen. 
Misschien leuk om ook u daar eens te ontmoeten. Naast een stand met onze boeken, voorbeelden 
uit onze boeken en kralenpakketjes geven wij daar ook workshops. Daar geven we de workshop 
kralen tasje breien. In dit tasje zit zowel de techniek van het tussenbreien van de kraal als het 
meebreien. De tweede workshop is twee armbandjes haken. De kraaltjes hebben wij al voor u 
opgeregen zodat u meteen kunt starten met haken.  
U haakt twee armbandjes met verschilleden soorten kralen in dezelfde kleur zodat u ze bij elkaar 
kunt dragen. 
Klik hier voor de workshops in Groningen. 

!  
 
Graag ontmoeten wij u op één van de workshops / beurs en mocht dat niet lukken Zwolle is net 
weer iets centraler in Nederland. Connie is alweer volop bezig met het ontwikkelen van twee 
nieuwe workshops voor Zwolle. 

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


Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 27 september 2013 

De variatie deken / Gelderse gebreide mutsen is klaar 
Enkele weken geleden schreef ik over een deken die ik aan het breien was. Het resultaat 
mag er volgens mij zijn. Het was even puzzelen om de juiste lapjes naast elkaar te krijgen. 
Connie assisteerde mij daarbij. We hebben vooral gekeken naar kleur. De vorige keer gaf 
ik al aan dat er wol uit Zweden gebruikt is maar in totaal is er uit 6 landen wol gebruikt. 
Estland, Noorwegen, Zweden, Nepal, Denemarken en Nederland. Ik weet niet of ik mijn 
personen weegschaal mag geloven maar er zit voor 2 tot 3 kilo aan wol aan. 



!

!



!  
Eerst de lapjes op kleur, donker licht uitgezocht, toen aan het puzzelen en daarna inelkaar haken. 
 
Het aanelkaar haken nadat de lapjes op de juiste plek lagen was nog een heel karwei.  
Eerst zijn de banen in de breedte aan elkaar gehaakt en toen in de lengte. Connie heeft 
mij daarbij geassisteerd. Dit was best een monniken werk omdat niet alle lappen dezelfde 
steken of naalden had. Het garen was niet altijd even dik waardoor je niet alle naalden of 
steken 1 op 1 aan elkaar kon haken. Haken heeft wel als voordeel dat je een platte naad 
krijgt. Voor het aan elkaar haken heb ik donkerbruine wol gebruikt uit Estland.

!



!

!  
De handjes van Connie keurig aan het haken en ik heb het nooit goed geleerd om de haaknaald 
zo netjes vast te houden. Maar het resultaat is gelukkig hetzelfde. 
Diezelfde donkerbruine wol heb ik ook voor de rand gebruikt. De rand heb ik per kant gedaan 
want de deken heeft een afmeting van ongeveer 160 cm bij 220 cm. Ik ben goed voorzien in 
naalden maar om deze omtrek helemaal in één keer op de naald te zetten was toch iets 
te veel van het goede. 
Ik heb voor de rand het randje gebreid wat om het baby pop mutsje zit van patroon  
nr. 6 uit ons boek Gelderse gebreide mutsen. Een hele klus ook omdat je steeds aan 
het meerderen bent. Maar ik vond het wel een mooi resultaat. 



!



!

!  
De gehaakte naad en de rand van mutsje nr. 6 in het donkerbruin. 
 
Laat de herfst/winter maar komen ik hou het wel vol onder mijn warme dekentje. Ik heb 
al breiend ook een beetje herfst in huis gehaald. In Denemarken had ik een pakketje 
gekocht met wol en een patroontje om pompoenen te breien. Het is wel een gezellig 
gezicht om tafel. 



!

!  
De deken in een herfstachtige stadstuin. De pompoenen staan op de keukentafel in een stolp. 



!

!  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 7 oktober 2013 

Geslaagde eerste Gelderse workshop dag 
 
Zondag 6 oktober hielden wij onze eerste Gelderse workshop dag in Winterswijk. Een viertal  
dames waren al vroeg van huis vertrokken en een vijfde logeerde gastvrij in hotel De Lindeboom 
waar wij ook onze werkshop hielden. We zaten lekker in de lichte serre waar later het 
herfstzonnetje ons kralenwerk rijkelijk bescheen zodat wij goed licht hadden. 
De dames hadden allen voor een kralenworkshop gekozen. Met veel enthousiasme werden er 
pakketjes uitgezocht en aan het werk gegaan. Er werd weinig centraal uitleg gegeven omdat 
de groep klein was, was er veel persoonlijke aandacht. 

!

!



!  
Of het later op de dag aan het zonnetje lag of aan de inspanning, gezweten werd er. Maar  
het is erg leuk om zo’n dag met een groep dames door te mogen brengen. Jouw creatieve  
kennis over te brengen waardoor anderen enthousiast aan de slag gaan met jouw patronen 
en technieken. 
’s Morgens hadden de dames gekozen voor het leren van de breitechniek. Dit door eerst de 
techniek van het tussenbreien van de kraal te leren en in hetzelfde tasje het meebreien van  
de kraal door ook rond te breien. Dezelfde techniek waarmee je de kralentasjes breit met de 
afbeeldingen. 
De lunch was prima verzorgd door eigenaar en medewerkers van Hotel Restaurant de Lindeboom 
in Winterswijk. En nadat we even door de herfsttuin hadden gewandeld konden we weer fris 
van start met een tweede workshop. 



!

!

!  
’s Middags werden er armbandjes gehaakt. Door verschillende kralen te gebruiken krijg je twee  
verschillende armbanden maar wel in dezelfde kleurstelling. Alle dames keerden huiswaarts met 
twee nieuwe technieken en twee boeken.  
Wilt u ook zo’n Gelderse workshop dag organiseren? Heeft u 8 tot 10 dames bijelkaar. Dan  
komen wij bij u! Echter lukt u dit niet. Medio maart willen wij een zelfde dag met weer enkele  



nieuwe workshops in omgeving Utrecht organiseren. Of toch liever in Winterswijk.  
September of oktober 2014 organiseren wij weer een dag in Winterswijk. 



!

!



!  
Hou onze agenda in de gaten!! 
 
Bezoek ook Het Slachtfeest in Winterswijk bij Hotel Restaurant De Lindeboom op 2 en 3 
november. 
Henny zal die dag ook aanwezig zijn met een stand poppen en mutsjes in Winterswijkse 
klederdracht. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 16 oktober 2013 

Gelderse mutsen ontmoet Vincent van Gogh 
De eerste Breidag in Groningen zit er op. In der AA-kerk heerste er twee dagen een 
gezellige sfeer. Mede door de bijzondere locatie maar ook doordat je twee dagen door 
mag brengen met mensen met dezelfde “ziekte” die wij dan delen met anderen maken 
beurzen altijd zo bijzonder. Onder “ziekte”, zo drukte een bezoekster van de beurs dit 
uit, verstaat ze dan het breien en haken delen met anderen.  
Ik laat u een aantal foto’s zien die de gezelligheid en mooie sfeer van deze Breidagen in mijn ogen 
goed weergegeven. 

!



!

!  
Der AA-kerk en prachtige wild breisels onderweg. 
Wij hadden een druk bezochte workshop. Het haken van kralen armbandjes. Binnenkort 
zult u deze dames in het noorden zien pronken met hun eigengemaakte sierraad. 
Was u niet in de gelegenheid deze workshop te bezoeken. Kijk dan op  
www.geldersemutsen.nl onder instructies. 



!

!

!  
Mijn workshop hoekje onder de preekstoel. Dames druk aan het werk en een stukje resultaat. 
 
En Henny had een bijzondere ontmoeting. Vincent van Gogh en zijn broer Theo waren druk 
doende om het schilderij van Vincent te verkopen. Of was het te doen om reclame te  
maken voor de kleuren workshop van Loret Karman? In ieder geval leverden deze mensen 
zo weggelopen uit de Nederlandse geschiedenis samen met de in klederdracht gestoken 
Henny een apart plaatje op. 



!  
Henny met de broers Vincent en Theo van Gogh. 
Wij kijken terug op gezellige Breidagen in Groningen. 



!

!

!  
Mooie sfeerbeelden en prachtige textielkunst. 
  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 23 oktober 2013 

Simply breien oktober / november 
In het oktober / november nummer van Simply breien staat een nieuw 
poppensokje voor een baby pop. Dit is een sokje dat niet in het derde boek 
van ons staat maar speciaal ontworpen is voor Simply breien. Het is 
eenvoudig te breien op twee naalden.  
Net als het eerste deel van ons boek: Gebreide poppen sokjes en –kniekousjes 
hebben we daar verschillende patronen opgenomen in zowel sokjes als 
kniekousjes op twee naalden . Zo is het breien van sokjes en kniekousjes voor 
iedereen weggelegd. Je moet dan wel twee naadjes dichtnaaien maar moeilijk is het niet.

! !  
Voor de geoefende breier onder ons staan er in het boek ook volop sokjes en 
kniekousjes op vier naalden. Vier naalden omdat je maar zo weinig steken op hebt. 
Zo kun je in één keer een sok van de boord tot de teen breien. 



!

!  
In het boek staan sokjes en kniekousjes voor poppen van 30 tot en met 65 cm.  
(gemeten van de kruin tot en met de teen). Naast mooie (wit) katoenen ajour  
kniekousjes staan er ook stoere jongens poppen kniekousen in met kabeltjes.  
Nieuwsgierig geworden naar ons boek. Bestel het vandaag nog. In november 
brengen wij geen verzendkosten in rekening voor het versturen van het boek 
Gebreide poppen sokjes en –kniekousjes. 
  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 6 november 2013 

Visserstruien in Katwijk 
Op internet hadden we al aankondigingen en recensies gelezen. De tentoonstelling Visserstruien  
in het Katwijkse museum. Nu het was de moeite van het bezoeken waard.  
Op een prachtige dag in de herfstvakantie zijn we een dag naar Katwijk geweest. Het museum  
ligt aan de rand van het winkelcentrum. De vaste collectie bestaat uit maquettes van schepen, 
levensgrootte poppen in klederdracht en verder nog allerlei aanverwante zaken die met de visserij 
te maken heeft.  
De vitrine met visserstruien besloeg een hele wand en daar waren alle truien levensecht te zien.  
De truien waren vooral in het blauw gebreid.  
Prachtige steken, breien wij voornamelijk in ajourpatronen, de truien zijn in rechte en averechte 
steken. Daarbij wordt er al dan niet gekabeld. 

!

!



!  
In de geschiedenis van de visserstrui is te lezen dat het patroon van de trui kan aangeven uit welk 
stad of dorp de visser komt. Hierin zie ik een overeenkomst met de mutsjes. Ook bij de mutsjes 
kan  
je aan details zien uit welke streek het mutsje komt. Bij de visserstrui is de kleur en de motief 
belangrijk, bij de mutsjes is het te zien aan het patroon van het kant, de lengte van stroken en zo 
nog een aantal zaken meer.  
Echter er trad ook, net als bij de mutsjes, geschiedenis vervalsing op. Wanneer een vrouw ging  
verhuizen naar een ander dorp of stad, dan nam ze vaak haar eigen patronen van de visserstruien 
mee. Dit zien we ook bij de mutsjes. Daarbij zal ook voorkeuren van de maaksters een rol hebben 
gespeeld.  
Natuurlijk hebben we een boek gekocht van Stella Ruhe.  
Beneden in het museum was nog een nostalgisch winkeltje. Het winkeltje leek op "ons Moeders" 
winkeltje in de jaren '70. We zagen sajet (wol op knotten), de maatstok, ondergoed, kastjes met 
knopen en van dmc. Geweldig dat het allemaal zo goed bewaard is gebleven. 



!

!  
De tentoonstelling van Willy Sluiter was ook zeer de moeite waard. Deze schilder (1873-1946)  
heeft talloze werken geschilderd met zee en strand gezichten. De mensen die hij schilderde waren 
de "gewone man en vrouw" die aan het werk waren op het strand, in de visserij. 
Zowel de visserstruien, als de schilderijen geven een tijdsbeeld weer van ongeveer 1880-1945.  
In deze periode werden ook de mutsjes gebreid. De mutsjes op de schilderijen waren dan voor  
ons heel herkenbaar. Prachtige hoofden er onder, prachtige gelaatstrekken.  
De truien met de motieven zijn ook nu nog heel draagbaar en goed te breien.  



Beide tentoonstelling zijn nog tot eind december te bezoeken.  

!  
  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 30 november 2013 

Mutsjes voor het goede doel 
Vele malen kwam de mutsjes actie van Innocent al voorbij op mijn Facebook?  
Van de week op een extra vrije dag heb ik me ingezet voor het goede doel. 
Geld geven is makkelijk aan een goed doel maar er echt iets voor doen is veel  
leuker. Breien is mijn hobby, mutsjes breien heel veel ervaring mee en enkele 
restjes garen heeft iedere breister wel. 

!  
Dus mijn tijd heb ik nuttig besteed voor de ouderen in Nederland. 
En wat zal het straks weer leuk staan in de supermarkt al die flesjes met een 
mutsje op. Maar veel belangrijker is dat je iets doet voor het goede doel. Ook 
al is het verspilling volgens een vriendin in Amerika van garen en tijd. Zij breit  
voor de kerk. Daar brengt zij met enig regelmaat warme dekens en sokken.  
Maar kennen wij dat in Nederland nog wel. Het gaat in de zak die huis aan huis  
opgehaald wordt en dan….? 



!

!  
Ik vond deze actie van Innocent, Goedgemutste Brei Campagne erg leuk en ook voor velen 
bereikbaar. 
Beetje garen, beetje tijd en een beetje handigheid. 



!  
Mutsjes met "pipi randje" 
Later kom ik terug op Facebook en op het "pipi randje". 



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 15 december 2013 

Armbandjes haken 
Op de brei- en haakdag in Nieuwegein en Groningen hebben we workshop armbandjes haken 
gegeven. We hebben hier veel reacties op gehad. Vrouwen die nu eindelijk leerden hoe  
dit wordt gedaan. 

!  
Er zijn twee manieren om armbandjes haken. De eerste manier is met gelijk grootte van kralen. 
Om in het begin het haken makkelijker te maken, is het handig om de kralen om en om te 
rijgen in twee kleuren. Bij het haken, haak je dan kleur boven kleur. Steek je in een rode 
kraal in, dan moet er ook een rode kraal aan de draad zitten. 
Van de armbandjes haken met gelijke kralen staat al enige tijd een filmpje op internet.  
Dit filmpje is inmiddels al meer dan 11.000 keer bekeken. U vindt het bij instructie op onze website. 
Haken van een armband met gelijke kralen 
Klik hier voor het instructiefilmpje 
Nu hebben we ook een filmpje op internet gezet hoe je met pitjes (ook wel rijstekorrels genoemd) 
kan haken. 
Rijg allereerst de kralen als volgt aan: 6 kleine kralen 11/0, dan een rijstekorrel. Voor een 
armbandje heb je ongeveer 1,30 meter nodig. (opgeregen) 
Zet drie vasten op een ring en haak op elke vaste een rijstekorrel met 6 kraaltjes 
(dit noem ik een groepje). Dit wordt een lus. Doe dit in totaal drie keer. Steek bij de tweede 
toer de haaknaald tussen de rijstekorrel en de kleine kraaltjes in, haak hier weer een volgend 
e groepje. Zorg ervoor dat de rijstekorrel aan de ene kant van de haaknaald blijft en de kleine 
kraaltjes aan de andere kant.  
Er zijn ook nog foto's gemaakt. Ik hoop dat dit het nog duidelijker maakt.  
Kijk ook naar het filmpje. zie instructies. 
Haken van een armband met ongelijke kralen 
Klik hier voor het instructiefilmpje 
Enne..... mocht het helemaal niet lukken? Kom dan naar de handwerkbeurs in Zwolle.  
Elke dag om 11.00 uur op workshop plein 3 geven we workshop kralen haken. 

http://youtu.be/tUUXoGufshM
http://youtu.be/e8JY7-Kgp8s


Armbandjes en nog meer. Maar dat komt in een volgend blog! 

!  



!



!  



!



!



!  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 20 december 2013 

Creatieve kerst creatie 
Wij, Henny, Anke en Connie willen u allen prettige kerstdagen wensen en een gezond 
en creatief 2014. Ook dit jaar doen we dit niet zonder een creatief kerst idee. Het 
idee komt uit een Spaans tijdschrift. Iets vergelijkbaars als hier de Anna. Anke had dit 
tijdschrift gevonden en Connie had weer een creatieve uitspatting. Als je gewone 
poppetjes in een tijdschrift ziet staan dan kun je er ook leuke Kerstmannetjes en 
vrouwtjes van maken. Van een kartonnetje maak je het silowet van het poppetje,  
je breit de kleding in dit geval met kraaltjes die je meebreit. En je geeft ze een grappig 
mutsje. Hoofdje en lichaam bekleed je met aluminium folie, pareltjes voor de handjes en 
voetjes en je kerst decoratie is klaar. 

!  
En wat vindt u van het mutsje dat als versiering op tafel te gebruiken is. Ook hier  
rijgt u de kraaltjes eerst op en dan brei je ze verdraaid recht mee. Dus filmpje 2  
onder instructies van onze website. 



!  
En wilt u zelf aan de slag met het breien van de kralen. Misschien kunt u de Kerstman 
vragen om het boek Gebreide kralen tasjes bij ons te bestellen. 

!  


