
Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 3 januari 2018 

Aankondiging: inspiratietijdschrift 

Allereerst wensen wij, de Gelderse mutsen, Henny, Anke en Connie u een Breigoed 2018!  
2018 wordt voor de Gelderse Mutsen een bijzonder jaar. De Gelderse Mutsen staan voor  
de tiende keer op de Handwerkbeurs in Zwolle! Een reden om te vieren met de 
standhouders, de bezoekers door iets bijzonders te gaan doen.  
De Gelderse Mutsen zijn bekend om de ( klederdracht) mutsjes, de poppen en de gebreide 
kralentasjes. Afgelopen jaar hebben we voorbereidingen getroffen om een nieuwe poot 
aan onze hobby toe te voegen. Naast het breien van kralentasjes moet er meer te doen 
zijn met breien en kralen. In het diepste geheim werkten wij gedrieën aan een geheel  
nieuw project met als titel “Kraal in kleding” . Uren hebben we kralen geregen, gebreid, 
uitgehaald en weer opnieuw gebreid tot een vest, een trui of een sjaal. De vesten en 
truien zijn voornamelijk gebreid van garens die te koop worden aangeboden door collega  
standhouders van de Handwerkbeurs en van de Breidagen. Uiteindelijk zijn we tevreden 
over de breiwerken en presenteren we met trots op de Handwerkbeurs in Zwolle a.s. 
februari ons inspiratietijdschrift: Kraal in Kleding. Een inspiratietijdschrift met foto’s en  
patronen van vesten, truien en sjaals met ingebreide kralen.



!

! !  
Tussen Kerst en Oud&Nieuw vond de fotoshoot van de kledingstukken plaats door onze 
huisfotograaf. Om alle breiwerken goed op de foto te krijgen, is weer een hele nieuwe uitdaging. 
Op dit moment is Anke de laatste teksten aan het verbeteren. Op 15 januari ligt het  
tijdschrift bij de drukker en een maand later op de beurs. 



! !

!  
Met trots tonen wij u alvast de voorkant van het inspiratietijdschrift. De komende weken  
tot aan de beurs zullen we regelmatig een preview geven van wat we op de beurs gaan 
presenteren. 
Nog zes weken die we nog hard nodig hebben om alles af te krijgen. Maar we hebben er nu al zin 
in! 



!  
Excuus voor de kwaliteit van de foto's. Deze zijn met een mobieltje gemaakt en de laatste zelfs 
van het scherm af. 
Maar we wilden u toch een indruk geven hoe het er allemaal uitziet terwijl wij foto's aan het maken 
waren. 



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 12 januari 2018 

Ontstaan van een tijdschrift 

Al langer liep ik met het idee dat je met de technieken van kralen breien meer mee moest kunnen 
dan alleen tasjes breien. Na de traditionele tassen, kwamen de moderne tassen. De 
blokkentassen waarvan de AH tas wel de bekendste is. Nu breien we de kralen altijd op 
katoenen garens voor de tassen. Dit omdat je ook een sterkte van de draad nodig hebt om 
de kralen stevigheid te bieden.  
Wat gebeurt er als je de kralen op een wollen draad breit? Op de Handwerkbeurs van vorig jaar 
heb ik hierover met verschillende standhouders gesproken. Ik kreeg van een aantal standhouders 
bolletjes mee om dit uit te proberen. Hier hebben we kralen bij gezocht en op de Breidagen in 
Rijswijk had ik een aantal proeflapjes gebreid van verschillende garens met kralen van  
verschillende groottes. Ik kwam er achter dat bij het inbreien van kralen niet alleen het patroon 
maar ook het soort kralen verschillende effecten geeft. Kies je voor glimmende- of voor doffe 
kralen? Welk formaat kralen gebruik je? Is er overeenkomst tussen dikte van de wol en de dikte 
van de kraal? Allemaal vragen waar blijkt dat een proeflapje hier antwoord op geeft. Daarbij 
speelt natuurlijk ook persoonlijk voorkeur een rol. 
Nu breien wij alle drie graag over breien, patronen, verhoudingen, kleuren en verschillende steken. 
Van een proeflapje komt vaak een nieuw proeflapje tot er uiteindelijk wordt gekozen voor het 
definitieve garen en kralen voor een trui of vest. Het is een heel proces dat telkens met elkaar 
wordt besproken. Soms blijft iets weken liggen omdat we (nog) geen antwoord hebben op de 
vragen. 
Op de foto’s ziet u verschillende probeersels. Het zijn lange lappen geworden die eerst recht, 
dan in patroon, dan met een kabel, in ajour of in diverse kleuren zijn gebreid. 
Sommige proefbreisels zijn een trui of vest geworden voor het inspiratietijdschrift. Andere liggen 
(nog) te wachten op een vervolg. 



!

!

!  
  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 17 januari 2018 

Breien en verhuizen 
 
Of is het verhuizen en breien? 2017 was wat dat betreft een raar jaar. Begin 2017 zijn Henny 
en Connie verhuisd. We rekenden op een jaar van weinig handwerken. Zo’n verhuizing brengt 
immers een boel teweeg. 
In maart zaten we eindelijk in onze nieuwe woning en zaten we te wachten op de nieuwe 
aannemer.( de besproken aannemer haakte af er moest een nieuwe aannemer gevonden worden) 
en wat doe je dan? Breien natuurlijk. 

! !

!  
van oud naar uitgebroken naar mooie gestukte wanden 
Breien en wachten gaan goed samen. Een paar tassen wol maakt wachten ook minder vervelend. 
U ziet een aantal foto’s waar Henny en Connie het afgelopen jaar hebben gebreid. 
Het overzicht is niet helemaal compleet. Henny en Connie zaten ook regelmatig bij Anke op 
de bank! Even de verbouwingsperikelen ontvlucht. 
 
Gelukkig breien we inmiddels weer zittend op onze eigen vertrouwde bank! 



!

!



!  
Stukje er bij aan want anders heb je zoveel tuin en breien is leuker dan tuinieren. 



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 3 februari 2018 

En de kralentasjes? 

U heeft vast al gelezen in vorige blogs hoe druk we zijn ( geweest) met het ontwikkelen van 
het tijdschrift. Het is af. U heeft vast de foto van de voorkant voorbij zie komen. De drukker 
heeft alles op tijd geleverd. Een hele zorg minder. 
In de periode dat Anke druk was met de patronen van het tijdschrift, heb ik benut om de 
kralentasjes die ik het jaar door begin, af te breien, de beugels er aan te zetten en de 
patronen uit te zoeken. 
Kralentasjes ontwerp ik eerst op papier. Ik weet ongeveer de verhoudingen en dan begin ik 
met de kleurpotloden te kleuren, te gummen, op nieuw te tekenen en dan op laatst nog een 
kleur veranderen. Dit omdat het in de tas niet zo uitkomst dan je had bedacht. 
Er gaat bij het ontwerpen niets boven het ouderwetse handwerk, de kleurpotloden.  
Gekscherend wordt er dan door Henny en Anke gezegd, dat de kleuterperiode nog steeds 
niet voorbij is. Inderdaad kleuren is en blijft leuk. 
Nu heb ik niet zo’n uitgebreide serie kleurpotloden. Zo kan ik een patroon ontwerpen en dit 
paars tekenen en dan in de tas oranje kralen gebruiken. Als u nu ook nog weet dat Anke de 
ingekleurde patronen tot een computertelpatroon omzet, kunt u bedenken wat er gebeurt als 
het over de patronen gaat. Je krijgt dan het gesprek tussen ons over de oranje tas van het 
paarse patroon. Ach het is altijd nog gelukt. 
Afgelopen tijd heb ik diverse kralentasjes gebreid in diverse technieken en met verschillende 
grootten van kralen. Om die verschillende groottes duidelijk te maken heb ik een tas gebreid 
met kralen van 15/0, naar 12/0, naar 10/0 kralen en ik ben geëindigd met 8/0 kralen. 



!

!

!  
15/0 wil zeggen dat er 15 kralen op een inch passen. Dat zijn de allerkleinste kralen. 
Veel antieke tassen zijn van deze maat kralen gebreid. In de wintermaanden heb ik een 
nieuw klein tasje ontworpen voor mensen die eens willen proberen om met de allerkleinste 
kraaltjes te breien. 



!  
Mocht u deze uitdaging te groot vinden dan kunt u altijd nog kiezen om een tasje te gaan 
breien met een kraal van ongeveer 12/0.  

!  



 
Dit tasje is gebreid met net iets grotere kralen. 
De volgende tas is nog weer met iets grotere kralen gebreid. Ongeveer 10/0. En voor wie  
niet van bloemen houdt, een abstract vormgegeven tas.

!  

!  
Bovenstaande tasjes zijn alle op 5 naalden nr. 1 tot nr.1,5 gebreid. Dit ligt ook aan de hand van 
breien. Ik brei graag op de dunne naalden. De grootte van de kraal is daarbij niet van belang 
maar vooral de dikte van het garen. Alle bovenstaande tasjes zijn op nr. 45-50 gebreid. 
Toch te moeilijk want u kunt niet rond breien op 5 naalden? Voor het eerst een tas ontworpen 
waarbij je de kraal er tussen breit. U breit altijd recht. Op de teruggaande naald breit u 



1 recht, 1 kraal aanschuiven. Wanneer u de kralen goed op patroon hebt aangeregen 
ontstaat er ook een bloem. 

!

!  



Ook de haak liefhebbers hebben we niet vergeten. Twee kralentassen die gehaakt kunnen 
worden met kralen. Geïnspireerd op de truien die op de voorkant staan van ons tijdschrift 
“Kralen in kleding” 
Ook daar staan een aantal kralentassen in. 

! !

! !  
Ik hoop dat we u ook de komende Handwerkbeurs weer kunnen inspireren om te gaan breien 
of haken met kralen. Alle nieuwe modellen van het tijdschrift maar ook van bovenstaande 
kralentassen zijn daar weer te bewonderen. Graag zien we u van 15 t/m 18 februari in Zwolle. 
 

  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 11 februari 2018 

Henny 
 
Het laatste blog voor de Handwerkbeurs van 2018. En in dit blog zetten we even iemand 
in het zonnetje. Een stille werker op de achtergrond die dubbel en dwars geniet van alles 
wat haar dochters Anke en Connie weer bedenken. En altijd de vraag:” Geef maar aan 
wat ik kan doen”, of “Laat dat maar voor mij liggen, dat kan ik wel voor jullie doen”. 
Zo heeft Henny volop meegebreid aan de modellen in het tijdschrift “Kralen in Kleding.” 
Echter Henny heeft één grote voorliefde en dat is poppen aankleden. 
Toen er van ons ideeën kwamen over ondergoed en schortjes breien, ging Henny 
meteen aan de slag. Breien gaat als de beste maar patronen maken is niet zo haar ding. 
Als dan het gebreide goed is gekeurd, eerst door haar zelf en dan door twee kritische 
dochters, mogen die het patroon uitwerken. Gelukkig heeft Henny het al wel op geschreven. 
Een leuke mengelmoes van aantekeningen, verbeteringen en zo meer staan in haar breischrift. 
Tot nu toe zijn we er altijd uitgekomen. En mocht er toch een keer een foutje in een 
patroon staan, neem het ons niet kwalijk, we doen ons best. Met een mailtje komen  
we er meestal wel uit. 
En dan nu het resultaat: de pop met gebreide schort, natuurlijk helemaal aangekleed 
inclusief mutsje en sokjes. 

!  
En voor drie maten poppen ondergoed. En omdat ze er anders 
zo naakt bij staan, toch nog maar een hoedje en een badjas.  



Alle poppen zijn inmiddels ingepakt. U kunt ze op de Handwerkbeurs in Zwolle bewonderen. 

!  !  

!  !  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 4 maart 2018 

Inspiratie tijdschrift: Kralen in kleding 
 

!   
De handwerkbeurs in Zwolle en de griep ligt achter ons. Op naar het voorjaar. 
Voor degene die niet naar de beurs konden komen hebben we een filmpje gemaakt  
met de modellen die in ons tijdschrift staan. Hopelijk krijgt u nu een indruk waarmee  
wij het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. De techniek die wij gebruikt hebben  
is dezelfde techniek bij het kralentasjes breien. Of de kralen worden tussen de steken  
geschoven of ze worden door de steek gehaald. Via onze website kunt u de links  
vinden van filmpjes met deze twee technieken.. Natuurlijk wel eerst de kralen rijgen. 
Een veel gehoorde vraag was wel en als je kralen te kort hebt. Je hecht net zo makkelijk  
de draad aan en af als je dat normaliter doet bij het breien van kledingstukken.  
Dus daar ligt het probleem niet. Eerder in het vinden van de de juiste verhouding 
draad en kraal en dat het niet te bling bling wordt. Wij vinden dat we er goed in 
geslaagd zijn. Kijkt u even mee? 
Klik hier voor het filmpje 
 
Op naar het voorjaar al laat Koning Winter nog even goed van zich weten. Maar 
wij gaan breiend het voorjaar in met ons tijdschrift. 
Connie heeft inspiratie gevonden in een linnen garen om daar de hand geverfde sjaal 
nogmaals mee te breien. De sjaal wordt eenkleurig met drie verschillende tinten blauwe 
kralen. Daarnaast heeft zij een proeflapje gebreid van een linnen garen van Draadkracht. 
Ze wil een lente uitvoering maken van het vest dat u net voorbij zag komen in het filmpje, 
het bruine vest. 

https://www.youtube.com/watch?v=9rrHWRGaPBw


!

!  



Anke heeft een katoen linnen garen uitgezocht met zeegroene kraaltjes om de trui met 
de ronde pas in een lentevariatie te breien. Op de Breidagen in Rijswijk ( 11 en 12 mei) is 
het tijdschrift Kralen in kleding verkrijgbaar en in onze winkel. Om u te inspireren ziet u ons 
op de beurs in onze nieuwe outfits. Hopelijk is het dan wel echt lente met de daarbij 
horende temperaturen.  

!  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 11 maart 2018 

Draadkrachtig begin van de lente! 

In ons vorig blog hadden we al geschreven: een proeflapje van linnen garen geverfd 
door Geja Muffels van Draadkracht. En ja hoor, eind van de week kwam er een 
prachtig doosje met prachtig oceaangroen geverfd linnen garen. Natuurlijk moest  
er meteen een proeflapje gebreid worden. Eerst begonnen op naald nr. 2,5 maar  
toch gekozen om het op nr. 2 te gaan breien. Naar mate ik verder in het breiwerk 
kom, ga ik over het algemeen losser breien. Aangezien het linnen garen is, ben ik 
bang dat het gaat zakken dus ik ga voor een beetje stevig breiwerk. 

!

!  
Dat waren de eerste twee proeflapjes. Nu komt er waarschijnlijk nog een derde en 



vierde proeflapje om te kijken welke kralen ik ga gebruiken voor de rand.  
Geja Muffels van Draadkracht heeft zulke mooie geverfde garens dat ik ook nog  
gekozen heb voor een Eucalyptus garen. Deze is geverfd in allerlei tinten 
roze-zalm-oranje, de andere bol zitten dezelfde kleuren zalm in maar dan ook nog 
geel en groen. Ook met dit garen ga ik voor een patroon uit het tijdschrif 
t "Kralen in kleding" breien om u op de Breidagen te laten zien dat de patronen in 
het tijdschrift zowel in winter als in zomer garens kunnen worden gebreid. En wat 
is het een feest om met zulke mooie garens te mogen breien! 
Kijk voor meer inspiratie voor breigarens eens op de site van Geja: draadkracht.nu 

!

!  

https://www.draadkracht.nu/


Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 31 maart 2018 

Blog één patroon, meerdere mogelijkheden! 

In het vorige blog schreef ik over de samenwerking met de “Draadkrachtige” garens van  
Geja Muffels. Hier een update. De werkstukken zijn nog steeds in wording. Van de  
oranje- roze eucalyptus brei ik een kol. Het patroon komt uit ons eigen tijdschrift, 
“Kralen in kleding.” Heb gekozen om het patroon van de handgeverfde sjaal nogmaals 
te breien maar dan in het rond. Ben ongeveer op de helft wanneer ik naar de hoeveelheid 
garen kijk. Wat bijzonder maakt is dat ik twee strengen handgeverfd garen gebruik, de 
één is effen, hierop heb ik de kralen geregen, de ander is gemêleerd. Met dit garen 
brei ik de ajourranden. 
Wat het patroon “handgeverfd garen” bijzonder maakt, is dat het ook met heel 
gewoon machinaal garen gebreid kan worden. In een vorig blog schreef ik al over 
een lente/zomer uitvoering van de handgeverfde sjaal. Inmiddels is de sjaal af.  
Moet nog wel geblokt worden. Bij deze sjaal heb ik 3 konen Rowan,  
denim lace kleurnr. 1 sand gebruikt. 
Naast dit garen heb ik 3 kleuren Precious kralen 8/0 (van Hodeka) gebruikt. 
Verder heb ik het aantal steken en naalden gelijk gelaten. De afmeting is ongeveer 
gelijk aan de eerste sjaal. Het garen van Rowan is verkrijgbaar bij Trollenwol in  
Driebergen. Wanneer u daar bent kunt u meteen ons tijdschrift “Kralen in kleding”, 
kopen. Kunt u meteen beginnen.

!  

https://www.draadkracht.nu/
http://www.geldersemutsen.nl/shop.htm
https://www.hodeka.nl/
http://www.trollenwol.nl/


!  
Anke is inmiddels ook geïnspireerd geraakt door dit patroon. Zij breit de sjaal in  
een weer iets andere uitvoering. 

!  
Bent u enthousiast maar durft u nog niet te beginnen? In een volgende blog schrijf  
ik over de workshops die we geven op 12 en 13 mei in Rijswijk tijdens de Breidagen. 
In deze workshop laat ik u graag kennismaken met breien van kralen in kleding.  
Wordt vervolgd! 
Eerst nu de Pasen. Wij verheugen ons in ieder geval op “extra breitijd” tijdens de Pasen.  
Wat gaat u doen? 
  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 11 april 2018 

Workshops Breidag Rijswijk 

Misschien had u het al gezien op www.breidag.nl dat Connie workshops gaat geven in Rijswijk. 
Op 11 en 12 mei zijn weer de Breidagen. Naast onze stand met boeken, het nieuwe tijdschrift, 
pakketjes, beugeltjes, patroontjes en al onze voorbeelden van ons tijdschrift Kralen in kleding 
proberen we ook nog gebreide tassen (AH tas en varianten) en zo nog niet meer te laten zien.  
Dus buren van de stand van de Geldersemutsen, wij puilen uit want we laten graag alles zien  
om u te inspireren om kralen mee te breien of mee te haken in een werkje. Heeft u dit nog 
nooit gedaan, Connie zal u in een workshop breien of haken hierin alle kneepjes leren. 
Connie Grevers – Rond kralentasje haken 
vrijdag 11 mei 
13:00-14:30 
zaterdag 12 mei 
13:00-14:30 
€ 15.00 
U gaat haken met kralen in het rond. De kralen zitten al op de draad geregen en 
volgens patroon schuift u de kraaltjes mee in de gehaakte steken. Om mee te 
kunnen doen aan deze workshop moet u de basisvaardigheden van haken, zoals lossen, 
vasten en stokjes beheersen. 
Inbegrepen in de workshop: garen, kralen, patroon en een beugeltje van 6 cm. 
Tijdsduur: Vrijdag 11 mei en zaterdag 12 mei 2018, dagelijks van 13:00 tot 14:30 uur 
Locatie: Workshopplein 2 
Taal: Nederlands 
Huiswerk: Geen 
Meenemen: Haaknaald 1.5 of 1.75 mm 
Max. aantal deelnemers: 8 

!  
  
Connie Grevers – Randjes breien met kralen 
vrijdag 11 mei 
10:30-12:00 
zaterdag 12 mei 
10:30-12:00 
€ 17.50 
U leert tijdens deze workshop verschillende randjes te breien met kralen. De kralen 
zijn geregen op een wollen draad. Uit ons tijdschrift ‘Kralen in kleding’ breien we 

https://breidag.nl/


volgens telpatroon randjes in ribbels of ajour met kralen. Om mee te doen aan deze 
workshop moet u steken op kunnen zetten en recht en averecht kunnen breien. 
Inbegrepen in de workshop: garen, kralen en het tijdschrift ‘Kralen in kleding’. 
Tijdsduur: Vrijdag 11 mei en zaterdag 12 mei 2018, dagelijks van 10:30 tot 12:00 uur 
Locatie: Workshopplein 2 
Taal: Nederlands 
Huiswerk: Geen 
Meenemen: Breinaald 2.5 mm 
Max. aantal deelnemers: 8 
Inclusief: Garen, kralen en het tijdschrift ‘Kralen in kleding’ 
Prijs: € 17,50 
Inschrijven kan vooraf door een bericht naar anke.grevers@hotmail.com  
te sturen en tijdens de beurs bij de stand van Anke Grevers. Vergeet niet dat u ook een 
toegangskaart voor de nederlandse breidagen nodig heeft. 
 

!  



!

!  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 24 april 2018 

Geweldige Draadkrachtige verfmiddag 

Nog even nagenieten in de zon met de prachtige wolletjes op het droogrek. Ik ben helemaal 
verliefd op de bolletjes geverfd door Geja van Draadkracht. Wat kan zijn mooi toveren met verf op 
de prachtigste garens. 

!  
Twee jaar geleden ontmoette ik Geja op de Breidag in Rijswijk. Ik had zojuist meegedaan aan de  
garenproeverij en er sprong een draadje er helemaal bovenuit! Wat het precies was, ben ik 
vergeten.  
Echter ik vond de draad vrij dik en wilde kijken of ze dunner garen verkocht. Kwam met Geja aan 
de praat en ze wist meteen wat ik zocht. Helaas had ze het niet bij zich maar een aantal weken  
daarna had ik een paar bolletjes in huis: zeealgen garen Draadkrachtige geverfd! 
Diverse bolletjes zeealgen volgden, de één nog mooier dan de ander. Tot op het moment dat Geja 
vertelde:”Dit zijn mijn laatste bolletjes zeealgen.” Oeps en wat nu? Geja kent onze voorliefde voor 
dunnen draadjes en beloofde dat ze op de beurs in Köln zou zoeken naar prachtige nieuwe 
varianten.  



!  

!  



En vandaag (vrijdag 20 april) was het zover: we (Anke en ik) gingen de draadjes zelf verven. 
Geja had een geweldig atelier gehuurd en samen met nog een viertal enthousiastelingen gingen 
we aan de slag. Wat geweldig dat je overal en alles door elkaar en met elkaar mag verven.  
Kleuren die prachtig overlopen. Goede adviezen van Geja en Paulien over kleuren, welke erbij 
maar 
ook weer alle ruimte om je eigen kleuren te mixen. Kortom een creatieve “Make en Take” middag 
waar alles mocht. Het ene wolletje nog krachtige dan het ander geverfd. Ieder met haar eigen 
kleurenpalet. 
Anke en ik hebben elk twee strengen dun garen geverfd. Daarbij nog een tweetal samples om te 
kijken  
wat de verf doet. Binnenkort ziet u via deze site de eerste probeersels. Maar ja eerst...... 

!

!  



!



!  
 
Moet bij u ook eerst iets af voordat u aan iets nieuws begint? Terug van de middag even de laatste 
zonnestralen aan het meepakken, de garens hangen op de achtergrond te drogen, brei ik verder 
aan het vest. Het patroon komt uit ons tijdschrift. Natuurlijk moet het nog af voor de Breidagen in 
Rijswijk in mei. Het garen, natuurlijk Draadkrachtig garen, een linnen draad door Geja persoonlijk 
voor mij geverfd in “Haarlems Draadkrachtig Blauw??! 
Nogmaals dank Geja en Paulien. 



!

!  
ps. Hier ziet u Geja met een kol die Connie gebreid heeft van Draadkrachtige Eucalypta. Kol is 
gebreid 
met patronen uit ons Tijdschrijft Kralen in kleding. Wilt u dit ook en u bent nog niet zo vaardig klik 
dan hier voor een workshop op de Breidag in Rijswijk (11 en 12 mei). Ook vindt u daar Draadkracht 
met haar mooie garens. www.draadkracht.nu 

https://breidag.nl/workshops/
http://www.draadkracht.nu


Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 7 mei 2018 

Zomerbreisels op de Breidagen in Rijswijk 

De periode tussen de Handwerkbeurs in Zwolle en de Breidagen in Rijswijk hebben 
Anke en Connie gebruikt om patronen uit het tijdschrift “Kralen in kleding” na te 
breien in een lente/zomer uitvoering. In het tijdschrift staat al één katoenen trui 
gebreid van garen van: mijnwolletjes.  
Mede door het enthousiasme van Geja van Draadkracht. Zij opperde om het vest na 
te breien van linnen garen lovelinnen, genaamd. Geja heeft het voor mij geverfd.  
Het garen bestaat uit 100% linnen. Het breien met dit garen vergt wel concentratie.  
Je steekt makkelijk door de draad. Maar wat zal het dragen van dit linnen vest een 
feestje zijn! Heerlijk natuurlijk materiaal. Geja neemt het garen mee naar Rijswijk. 

!  
Vest van linnen van Draadkracht. 
 
Anke heeft de trui met de ronde pas, op de voorkant van ons tijdschrift, in een 
linnen uitvoering gebreid met allerlei roze kralen in de pas. Het patroon staat in ons 
tijdschrift. U kunt het gelijk nabreien in linnen garen of toch in wol? 

https://www.draadkracht.nu/


!

!  
Bomulin van Isager (te koop bij Rayhuis in Zuidlaren) 
 
Als laatst hebben we het patroon “sjaal an handgeverfd garen” nog na gebreid in  
andere garens. Anke heet in een linnen/katoen/zeealgen variant gemaakt. Connie 
heeft de sjaal in een katoenen garen met een linnen uitstraling gebreid. Dit garen 
is verkrijgbaar bij Trollenwol. Zij staan ook op de beurs in Rijswijk. 

http://www.trollenwol.nl/


!

!

!  
Garen middelste sjaal en rand andere sjaal, Rowan denim lace 
 



En mocht dit allemaal te dun zijn. Het patroon van de hand geverfde sjaal leent  
zich uitstekend voor een kol van een dikker garen. U kunt deze kol bewonderen bij 
Draadkracht in de stand. Gebreid van Eucalypta ook door Geja geverfd.  

!

!  
Kol van Eucalypta van Draadkracht. 
Tenslotte: Alle kralen die we in de verschillende projecten hebben gebruikt zijn 
verkrijgbaar bij Hodeka. Ook op de beurs aanwezig. U ziet, wij werken graag met de  
standhouders die op de beurs in Rijswijk te vinden zijn. Wij helpen u graag verder op  
de beurs. Alle patronen zijn te vinden in het tijdschrift “ Kralen in kleding”. Natuurlijk 
nemen wij ons tijdschrift mee zodat u weer genoeg ideeën kunt opdoen op de Breidagen.  
Graag tot dan! 

https://www.hodeka.nl/


!  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 25 mei 2018 

LOKK kanttentoonstelling Deventer 

De Landelijke Kantklosvereniging LOKK bestaat 40 jaar. Dit werd gevierd, een heel weekend in 
april (wij waren er zaterdag 21 april) door de vereniging met een tentoonstelling in de Lebuines  
kerk in Deventer. Een reden om na meer dan 25 jaar mijn eigen oude studentenstad weer eens 
te bezoeken. Ik heb jaren kant geklost. Jaren er ook lessen in gevolgd en ben nog steeds lid 
van deze vereniging. Samen met Connie, zij heeft een paar jaar geleden nog in Deventer 
gestudeerd, togen we op een zonnig zaterdag naar Deventer. 

!

!



!  
Gezellig gewandeld door het Bergkwartier met de prachtig kleine winkeltjes. Niet te lang rond  
kijken want we kwamen tenslotte voor de kanten in de kerk waar de tentoonstelling ruim  
opgezet was. Aan de linkerkant het belangrijkste gedeelte, de pronkrollen. De LOKK heeft 
in het kader van het 40 jarige jubileum 40 kantpatronen uitgegeven als een “kantje per maand” 
kal. Elke maand een kantje klossen. Heel veel dames en misschien ook wel heren, hebben 
meegedaan. Nu konden we de resultaten van deze kal bekijken. En wat is het weer leuk zo’n kal.  
Iedereen doet hetzelfde en het wordt o zo verschillend. Alle kleuren, allerlei afmetingen en 
op verschillende wijze werden de “pronkrollen” gepresenteerd. Geen één hetzelfde! En toch 
waren alle kantjes terug te vinden in alle werkstukken. Ook de verschillende hand van klossen 
was goed te zien, beginners, gevorderden, korte stukjes, hele lengtes van alles zit erbij. En 
een ieder heeft zijn/ haar eigen kleurkeuze. De maakster, maar ook de mensen die alles  
bekijken. Kantklossen in de traditie van kantjes klossen. 



!

!



!  
In het middenstuk waren vooral moderne werkstukken geklost. Kledingstukken, taarten, 
maar ook allerlei maskers. Elke deelnemer had een gezicht geklost en ook hier maakt de  
verscheidenheid van de diverse werkstukken het waard om te bekijken. Gelukkig ontbraken  
ook niet enkel antieke kanten, de klossende dames die graag van alles over hun hobby 
wilden vertellen en de standhouders met de kantklosmaterialen niet. Het was een complete 
tentoonstelling. Wat wel opviel? De leeftijd van de bezoekers en deelnemers. Met mijn  
leeftijd behoorden we mede tot de jongere generatie die de tentoonstelling bezocht. 



!

!

!  
Het lekkere weer nodigde uit om nog een terrasje te bezoeken en al struinend langs  
de winkeltjes hebben wij ons weer heerlijk vermaakt in “ons “ studentenstadje. 
En het kantklossen blijft trekken. In het najaar ga ik de cursus volgen van de LOKK Breien en 
klossen.  
Voor meer foto’s: 
https://www.lokk.nl/40jaarlokk/jubileumfoto.php 



  
Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 12 juni 2018 

Fashion Artists  
 
Wij zijn echt opgevoed met nuttig handwerken. Je leerde thuis en op school  
(zover wij de juffrouw het niet leerde) nuttige dingen te maken. Een wasknijper schortje 
weet ik nog op de lagere school. Het zag er best mooi uit maar nooit dit nuttige resultaat 
gebruikt. Later werd het meer truien en sjaals. En tien jaar gelden begonnen we met de  
Gelderse mutsen. Is dit nuttig!? Ja oude patronen en technieken blijven bewaard. Als  
we op beurzen staan roept menig een ook iets van dit is kunst wat jullie doen. En rebels  
als we zijn maken we nieuwe tassen, truien, sjaals en vesten met de oude techniek van  
het breien. Fahion Artists!? Ach wij nuchtere Achterhoekers zien het vooral als kennis  
overdracht, een leuke hobby waar we zelf en anderen blij mee maken. 
 
Van een heel ander kaliber zijn Victor & Rolf. Wie heeft niet van deze ontwerpers gehoord? 
Kleding als kunst. Of is het kunst dat ook nog kleding is. Ongekende materialen, patronen 
en presentaties gebruiken ze voor hun ontwerpen. Samen zitten ze al 25 jaar in het vak  
en hebben nu een overzichtstentoonstelling in de Kunsthal in Rotterdam. Prachtige  
tentoonstelling waarbij je alles van zeer dichtbij kunt bewonderen. Ieder steekje, kraaltje, 
patchworklapje, materiaal keuze etc is zo goed te zien. En net als toen Parijs de mode nog 
maakte hadden ze hier van vele modellen ook een miniatuur gemaakt op een porseleinenpop. 
Zo werd vroeger “Fasion” bij de dames onder ogen gebracht waarna er een exemplaar van 
het model op ware grootte gemaakt werd. Alles in de perfectie. Prachtig!!! 

! !



!  
En wat zie je terugkomen in de overzichts tentoonstelling van Victor & Rolf van de  
klederdracht van Nederland? Klompen, stoffen, misschien iets ver gezochts van ‘Van Goch’. 
Zo van de catwalk het museum in. 

!

!



!  
 
We konden het bezoek mooi combineren met een BBQ van vrienden die in Rotterdam wonen. 
Een feestje ter gelegenheid dat zij 122 jaar oud samen zijn. Het mooie weer heeft ons vele  
uren doen vertoeven aan het Kralingse meer. 
 
Wat heeft dit nu weer met Fasion c.q. klederdracht te maken. Aan het einde van het feestje 
sprak ik een Rotterdamse die eerder die middag met twee dames van Surinaamse afkomst  
had gesproken. Zij vonden dat wij Nederlanders niet trots waren op onze klederdracht. En  
zie daar komen wij met elkaar in gesprek, een Rotterdamse en een Achterhoekse die veel  
met klederdracht en nog veel meer met de techniek ervan doet. Hoe toevallig kan dit allemaal 
zijn. De tentoonstelling is zeker de moeite waard. Hij is nog te zien tot en met 30 september.



!  !

!  

  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 10 juli 2018 

Kralen breien: twee technieken, twee verschillende uitvoeringen 

Regelmatig komt de vraag: "Kan ik de kralentas ook breien met de "tussen brei techniek?"  
Dat kan maar ik ga in dit blog proberen de verschillen uit te leggen om niet de techniek  
te veranderen van het originele patroon. 
Bij kralen breien kan je kiezen tussen de kraal tussen de steek breien of de kraal door de 
steek heen breien. Van beide technieken vind je op deze website filmpjes waar ik dit  
voordoe en uitleg. 
Tussen breien van de kralen. 
Klik hier voor het instructiefilmpje. 
Meebreien van de kraal. 
Klik hier voor het instructiefilmpje. 
 
Het meest duidelijk kan ik dit maken door twee foto's te laten zien. Beide tassen zijn  
gebreid volgens hetzelfde telpatroon. De linker tas in rood (tussen breien) de rechter 
tas in roze (kraal door de steek halen) 

http://youtu.be/Sz7thQ5dcUY
http://youtu.be/zDke8XgD-E8


!

!  
Echter als je naar de foto’s kijkt van de rode en roze bloem dan zie je dat de tas met 
tussenbreien groter wordt en dat het patroon van de linker foto minder duidelijk is. Dit  
komt doordat je meer toeren breit. Immers bij tussen breien, brei je op 2 naalden. De 
heengaande naald recht, de teruggaande naald recht met telkens een kraal er tussen.  
Bij de roze tas, de kraal door de steek halen, heb ik dezelfde bloem gebreid. De kralen  
zitten dichter op elkaar omdat je elke toer een kraal breit. Je breit deze tas dan ook  
op 5 naalden.  
Bij de rode bloem (tussen breien) heb ik ook het aantal toeren moeten verlengen.  
Anders is de tas te breed in verhouding tot de hoogte. Dit komt door een verschil in 
het proeflapje. Bij tussen breien wordt het aantal kralen op de 10 cm minder, bij gelijk  
aantal kralen wordt de tas dus groter, dan bij de kraal door de steek halen. Wil je dus 
een patroon waarbij het origineel de kraal door de steek heen halen veranderen in  
tussen breien dan moet je rekening mee houden dat de tas breder en korter wordt  
dan het origineel. Ook wordt het patroon niet zo duidelijk. Dit komt door de brei draad 
van de teruggaande toer.  
Zou ik zelf een patroon van bijv. de jager 



(kralenboek Traditionele kralenbeurzen uitgave Gelderse Mutsen) in de tussen brei 
techniek breien? Dan is mijn antwoord: nee.  
De verhouding van de tas wordt anders en het patroon van de tas wordt minder  
duidelijk. Ik vind dit zonde van het breien van zo'n ingewikkelde tas.  
Uiteraard maakt een ieder zijn/haar eigen keuze hierin. 

!  
  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 24 augustus 2018 

Haken is verbinden 

Al lang van te voren hadden we gepland om in juli/augustus naar Noorwegen op vakantie te 
gaan. Toen de datum van vertrek dichterbij kwam had ik opeens zin om een dag eerder 
te vertrekken dan gepland. Al vier jaar volg ik op Facebook zonder zelf 1 steek gehaakt te 
hebben de prestaties van de vrouwen en mannen die zich verbonden voelen om samen de 
grootste gehaakte deken te maken. Dus zondag 15 juli gingen we met een auto vol geladen 
met vakantie spullen naar Leeuwarden. In een egaal toe lopende stroom van auto’s en 
fietsers was een parkeerplek snel gevonden. Bij de ingang kregen we keurig een folder met 
een plattegrond. Helaas moest ik ook bekennen dat ik niet mee had gehaakt. 
Jeetje wat een enorme prestatie is daar neergezet! Wat enorm groot is dit wat hier aan 
mijn voeten uitstrekt. 11.800 dekens. Mensen uit 50 landen die de haaknaald opgepakt 
hebben. En wat een verschillende dekens. De granny’s waren er volop, gewoon strepen 
of blokken, de kerstman, een vuurtoren, letters die plaatsnamen vormden, dekens van 
mooi garen, dekens van allerlei restjes garens en en en…. 



!

!

!  



En wat het leuke was, je doet je schoenen uit en je kon er overheen lopen. En dit heb 
ik ook gedaan want de dekens die middenin of net aan de andere kant van het veld liggen 
waren ook het bekijken waard. Maar het was zoveel dat je het amper bevatten kunt 
wat er aan uren werk ligt laat staan aan kilo’s garen. Een PRACHTIG resultaat is de 
Grootste gehaakte deken van de wereld geworden door al die vrouwen en mannen die 
aangehaakt zijn. 
En wat een geluk dat het zo’n mooi weer was dat die dekens er een aantal dagen droog 
konden liggen. 



!  

!



!  
Ben benieuwd want ik zou het wel heel leuk vinden dat de harde werkers ook op de hoogte 
gehouden worden waar de dekens naar toe gaan. Goede doelen genoeg zou ik zeggen die  
lekkere warme dekens nodig hebben. 
Ik blijf het volgen op facebook. Enne is het record officieel vast gesteld? Dat het echt de 
grootste gehaakte deken is? 
Dat zou wel echt de kers op de taart zijn. Al is het resultaat van 11.800 dekens en de  
perfecte locatie en organisatie van het weekend een felicitatie waard. PROFICIAT! 

Na een nachtje in Leeuwarden in een hotel zijn we via Kiel naar Noorwegen gereisd met 
mijn Brei- of reisboek. Daarover later meer. 



! !

!  

  



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 11 september 2018 

Brei- reisboek of een reis- breiboek 

Afgelopen winter kocht ik onderstaande breiboek bij Trollenwol in Driebergen. Een aantal jaren 
gelden hadden we tijdens een vakantie in Noorwegen precies die boottocht gemaakt over 
het Telemarkkanaal, de tocht die in het boek staat. De truien en vesten zijn precies op die  
plekken gefotografeerd waar wij met de boot langs gevaren zijn. Grappig, alleen al leuk als 
aandenken aan deze vakantie dit breiboek. 

!

!



!  
 
Maar toen wij afgelopen winter naar Tromsø gingen om het noorderlicht te gaan zien toch  
maar de kleur nummers opgeschreven van de Rauma wol die gebruikt zijn voor het Lunde  
vest uit het bewuste breiboek. 



!

!

!  
Nu is Rauma garen een garen dat veel wolwinkel hebben, dus ook de wolwinkel in Tromsø. 
En dan is 1 en 1 snel bedacht en ging ik met een tas wol voor het Lunde vest en de  
ervaring van het noorderlicht zien (4 keer) naar huis. 
 
En tja als breister heb je altijd wel wat op de naald tot dat de zomervakantie aanbrak.  
Wat wordt mijn project tijdens de vakantie? Ja het vest. En wat wil nu het geval? 
We verblijven een aantal dagen tijdens deze vakantie redelijk dicht bij Lunde. Een 
uurtje rijden is in Noorwegen niets.  
Op een zonnige ochtend vertrekken we op tijd en via een prachtige slingerende bergroute 
bereiken we Lunde. Mensen keken wel een beetje raar dat we foto’s maakten op de sluis 
met een boek en een stuk breiwerk maar daar trekken wij ons niks van aan. Prachtig om 
het breiwerk te zien in de omgeving waar het ontworpen is. En het groen in het vest is 



niet alleen het groen van de omgeving van Lunde maar ook van het noorderlicht...... 
Twee vakantieherinneringen gevangen in één vest! 

!

!



!  
 
Het was een lekkere lange breivakantie in Noorwegen. Het was gelukkig niet zo warm als in 
Nederland. Een beetje echt Nederlands weer in Noorwegen. Er was veel tijd om te breien, 
dAar hoor je mij niet over klagen. Toch was de vakantie net een dag te lang en ik had een 
bol wol te weinig meegenomen, om het vest helemaal af te breien. De halsboord heb ik in de 
week na de vakantie in Nederland gebreid met een bol die nog geduldig in de kast lag te wachten. 
Sommige breiwerken hebben naast de leuke ervaring van het breien, ook een bijzondere 
herinnering. 



!

!



!  
 
In Lunde nog nieuwe inspiratie gekocht. Maar of dit ook zo’n reislustig breiboek is..... 
 
In ieder geval vond ik de titel echt iets voor deze tijd. 

!  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 25 september 2018 

Nieuw brei seizoen 

Ook zo genoten van het weer? Voor velen begint in september het brei- en haakseizoen. 
De naalden worden weer te voorschijn gehaald, enthousiast wordt weer met een nieuw 
project begonnen. 
Voor ons, Henny, Anke en Connie, is het hele jaar breiseizoen. Wij breien altijd en Anke 
heeft zelfs : “een dag niet gebreid, is een dag niet geleefd”, als slogan. Zover ga ik niet, 
ben eigenlijk de minst fanatieke breister van het stel. Wat we alle drie wel gemeen hebben 
is het breien op dunne naalden, bij voorkeur 1,5 tot 2 mm. Wat we ook alle drie graag 
breien is ajourpatronen. 



!

!  
Onze collectie 
 



Gaatjes breien, omslagen, samen breien en overhalingen, maar dan wel weer een rechte  
of averechte naald terug. Vele steekjes haalde ik, en nog steeds, uit het boek: Shetland, 
lace knitting van Elizabeth Lovick. 
Om mooi garen te vinden wat voldoet aan deze twee voorwaarden, is niet altijd makkelijk.  
Tot dat ik zo’n twee en een half jaar geleden Geja van Draadkracht ontmoette. Zij had 
als experiment dunne algen geverfd. Ze waarschuwde mij met de woorden: “Het is wel 
heel dun”, ik zal je een bolletje sturen. 

!

! !  



!  

!



!  
Wie heeft welke sjaal gebreid, Anke of Connie 
Het is dun, maar o wat is dit heerlijk breien. Leuke kleurtjes, dun, precies goed om gaatjes 
te breien. Elke beurs trakteerde ik mezelf op een bolletje algen. En Anke, zij werd door mij 
aangestoken met dit virus, en ook zij breide het ene na het andere bolletje algen tot een sjaal. 
Pas geleden ben ik begonnen met het laatste bolletje algen, een collectors item. Ook Anke 
is met het laatste bolletje begonnen. Hoeveel bolletjes hadden we al gebreid? Een hele boel........ 
Allerlei kleuren, vormen en steken. De sjaals hebben we op de foto gezet om u te inspireren 
om ook eens de uitdaging aan te gaan om dun te gaan breien. 



!

!

!  



En de sjaals op de foto worden door ons op hetzelfde vest gedragen. Maar wie draag welke sjaal? 
 
Om heel makkelijk te beginnen en patroontje: 2 steken samen breien, omslag. Zowel op de  
heengaande naald als de teruggaande naald. Kijk wat u het leukst vindt, of de omslag ervoor, 
of na de steek samen te breien. Het is net meditatie, yoga, therapie......... 
En ondanks dat er geen algen meer zijn, Geja van Draadkracht heeft een hele goede 
vervangingen gevonden. De eerste sjaal, zelf geverfd in april bij Geja tijdens een  
“make en take” ligt te drogen. 

! !  
En dit is het nieuwe alternatief voor algen van Draadkracht. Zelf geverfd. 
 
Nu rustig verder breien aan mijn laatste bolletje algen. Binnenkort zijn er de Breidagen 
in Zwolle". Geja heb je nog dunne bolletjes geverfd? 

!  
De laatste algen. 



Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 9 oktober 2018 

Workshops Zwolle en Katwijk 

Zoals u van ons gewend bent geven wij of eigenlijk Connie op de Breidag in Zwolle weer 
workshops. Er is nog plaats. Ook hebben wij ons standje met onze boeken en onze nieuwe 
aanwinst het tijdschrift: Kralen in kleding en de kledingstukken met kralen uit het tijdschrift. 
Wilt u meteen aan de slag dat kan met onze pakketjes en ook hebben we de tasbeugels bij  
ons. Bent u nog niet bedreven in het breien of haken met kralen, Connie zal u de fijne 
kneepjes aanleren tijdens de workshops op de Breidag. Ook gaan wij on tour en wel naar 
Katwijk. In De winkel van Jeanette leren wij u op 1 december een baret breien uit ons tijdschrijft. 
Hieronder vindt u alle informatie. Opgeven voor de workshop kan via anke.grevers@hotmail.com  
en voor Katwijk de baret breien mailt u naar info@dewinkelvanjeanette.nl 
Connie Grevers – Randjes breien met kralen 
U leert tijdens deze workshop verschillende randjes te breien met kralen. De kralen zijn geregen  
op een wollen draad. Uit ons tijdschrift ‘Kralen in kleding’ breien we volgens telpatroon randjes  
in ribbels of ajour met kralen. Om mee te doen aan deze workshop moet u steken op kunnen  
zetten en recht en averecht kunnen breien. 
Inbegrepen in de workshop: garen, kralen en het tijdschrift ‘Kralen in kleding’. 

!  
Datum: Vrijdag 19 oktober 2018 en zaterdag 20 oktober 2018, dagelijks van 10:30 tot 12:00 uur 
Locatie: Workshopplein 2 
Taal: Nederlands 
Huiswerk: Geen 
Meenemen: Breinaald 2.5 mm 
Max. aantal deelnemers: 8 
Inclusief: Garen, kralen en het tijdschrift ‘Kralen in kleding’ 
Prijs: € 17,50, inschrijven kan vooraf door een bericht naar anke.grevers@hotmail.com te sturen  
en tijdens de beurs bij de stand van Anke Grevers. 
Connie Grevers – Rond kralentasje haken 
U gaat haken met kralen in het rond. De kralen zitten al op de draad geregen en volgens patroon 
schuift u de kraaltjes mee in de gehaakte steken. Om mee te kunnen doen aan deze workshop 
moet u de basisvaardigheden van haken, zoals lossen, vasten en stokjes beheersen. 
Inbegrepen in de workshop: garen, kralen, patroon en een beugeltje van 6 cm. 



!  
Tijdsduur: Vrijdag 19 oktober 2018 en zaterdag 20 oktober 2018, dagelijks van 13:00 tot 14:30 uur 
Locatie: Workshopplein 2 
Taal: Nederlands 
Huiswerk: Geen 
Meenemen: Haaknaald 1.5 of 1.75 mm 
Max. aantal deelnemers: 8 
Inclusief: Garen, kralen, patroon en een beugeltje van 6 cm 
Prijs: € 15,00, inschrijven kan vooraf door een bericht naar anke.grevers@hotmail.com te sturen 
en  
tijdens de beurs bij de stand van Anke Grevers. 
Zaterdag 1 december workshop baret breien met kralen uit het tijdschrijft: Kralen in kleding 
10,00– 14.30 uur De Gelderse mutsen komen naar Katwijk.  
Vandaag leer je hoe je met kralen kunt breien en maak je een mooie baret.  
Kosten 70 euro incl. materiaal, tijdschrift: Kralen in kleding en lunch 
Neem wel uw eigen breinaalden mee. 
opgeven via: info@dewinkelvanjeanette.nl 



!

!  



Geschreven door Connie en Anke Grevers 
Toegevoegd op 26 oktober 2018 

Goede doelen  
 
Goede doelen genoeg en om ze te sponsoren en ook goede doelen genoeg om 
ze breiend te sponsoren. Wie heeft er in de familie geen (oude) tante of oma die (kinder) 
truien breit voor Roemenië? Ook hebben we al massaal mutsjes gebreid voor Afrika of 
voor Goedgemutst waarmee je het Ouderenfonds kunt steunen. U weet wel van die 
gezellige mutsjes op een fles. Of dichter bij huis de actie van Ajour truien breien voor 
kinderen in Friesland. 
 
Nu is er een nieuwe breiactie. De Linda foundation en Club Geluk willen dat we nu  
massaal kleine kersttruitjes breien om armoede in gezinnen te bestrijden. Club Geluk 
heeft een heel leuk boek gemaakt met allemaal kleine kersttruitjes. Echte “foute” 
kersttruien. Een sneeuwman, een pak van een kerstman of een rendiergewei? Het 
kan allemaal. Brei uw restjes op en steun dit doel zou ik zeggen. 
 
Ik heb geen restje maar een heel leuk Draadkrachtig geverfd stengetje op de Breidag 
gekregen van Draadkracht om een kersttruitje te breien. Gezellig in de kerstkleuren  
rood,groen,wit. Geen patroon maar met deze wol kan ik gewoon een klein kersttruitje 
in het basispatroon breien.  
Nu maar hopen dat er veel truitjes gebreid worden. En mocht u inspiratie nodig hebben, 
koop dan het boek ‘kleine kerst truien breien’. 

http://www.degoedgemutstebreicampagne.nl/patronen
https://ajoure.nl/workshops-cursussen-evenementen/breisters-gezocht-voor-250-kindertruien/
https://www.lindafoundation.nl/
https://www.clubgeluk.nl/


!
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Geschreven door Geja, Connie en Anke 
Toegevoegd op 25 november 2018 

Workshopdag Breien met kralen én Creatief Wolverven 

Geja van Draadkracht en wij hebben een workshopdag georganiseerd. 
Geja verwoord het mooi dus daarom haar wervende tekst: 
Wat kregen we op de afgelopen beurzen veel reacties op het prachtige  
werk van Connie en Anke van De Gelderse Mutsen. Zij verwerken kraaltjes in 
hun breiwerken. En dat gaat heel erg goed met de garens van Draadkracht.  
Bovendien verf je het garen zelf in jouw eigen kleuren. Hoog tijd voor een  
gezamenlijke workshop. 

!  
Hoe ziet deze dag er uit? 
Samen met Geja ga je vijf mini’s verven. Met haar kennis en deskundigheid kleur 
je je eigen garen voor een kol die je samen met Connie en Anke gaat breien met kraaltjes.  
Kleurige randjes al dan niet in ajour met kraaltjes die je eerst rijgt en dan breit. 
Wanneer: zaterdag 19 januari van 10.00 tot 15.00 uur 
Waar: Atelier Draadkracht, Jansweg 27, 2011 KL Haarlem 
Meenemen: breinaalden nr 2.5 of 3; rondbreinaald van 30 cm, sokkennaalden. 
Wat is inbegrepen: 



* 5 strengen garen van 20 gram 
* Patroon kol 
* Tijdschrift: Kralen in kleding met meerdere patronen 
* Kraaltjes 
Wij zorgen voor koffie en thee en een lunch. 
Meer informatie of opgeven voor deze workshopdag www.draadkracht.nu/home.html en ga naar 
Make en take wolverven. 

!  



Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 5 december 2018 

Gelderse Mutsen on tour 

U weet vast wel dat we op de Breidagen workshops geven in het breien en haken met kralen. 
Nu zijn we begonnen met een nieuw hoofdstuk: we gaan on tour! 

!

!  
Begin december zijn de Gelderse Mutsen gedrieën naar Katwijk gereden om een aantal dames 
de kunst van het kralen breien eigen te laten maken. Jeannette ontving ons gezellig in haar 
winkel met koffie, thee en wat lekkers. De dames mochten een kleur garen en kralen kiezen  
en ijverig werden de kralen aangeregen. Zoals Jeannette al op haar Facebook pagina schreef:  
Je kon een speld, euhh.. sorry, een kraal horen vallen”, zo stil was het tijdens het rijgen. 
Toen moesten er steken opgezet worden en gebreid. Oei, dat valt nog niet mee om er een 



patroontje in te breien met kralen. Kijken, tellen, breien, terug steken, uithalen....... maar 
het is gelukt! Aan het eind van de middag had elke dame een eerste en sommige al een  
tweede randje gebreid. Helemaal trots op het bereikte resultaat. 



!

!



!  
Mede door het gastvrije ontvangst, de goede verzorging met koffie, thee en de uitstekende 
broodjes tussen de middag, kijken we terug op een geslaagde dag. En de Gelderse Mutsen 
gaan in het nieuwe jaar weer on tour! 19 januari zij we in het atelier van Geja van Draadkracht!  
Een hele dag verven, kralen rijgen en randjes breien. Kijk voor meer info op www.draadkracht.nu. 
En op 30 maart naar Blij dat ik Brei in Arnemuiden. Informatie volgt snel. 
Houd onze website in de gaten, wie weet komen we ook bij jou favoriete wolwinkel in het nieuwe 
jaar. 



  
Geschreven door Connie Grevers 
Toegevoegd op 15 december 2018 

Breitermen of breivoutjes? 

In mijn beleving is breien altijd een hele rekenkundige aangelegenheid geweest. 
Immers je zet steken op, telt of je er genoeg hebt, of het deelbaar is door...... 
omdat het patroon goed moet beginnen en eindigen, je meerdert, je mindert, je kant af. 
Echter door de volgende titel: 

!  
 
raakte ik in de war. Wat wordt nu bedoeld? Is kerst nu in de rui, ik denk aan kerstbomen die 
al ver voor 25 december de naalden verliezen, of moeten er kersen op een trui komen? 
Nee, natuurlijk worden er kersttruitjes bedoeld. 
Zo kwamen we, Henny, Anke en ik, tijdens een druilige novemberdag tijdens het breien, 
op allerlei breitermen die niet altijd, volgens ons, logisch zijn. 
Wanneer je een trui breit dan begin je meestal met een rugpand en niet met het buikpand. 
Of brei je een voor- en achterpand? Je breit mouwen en geen armen. (overigens de 
Duitsers breien wel Ärmel) de mouwen hebben een manchet en geen polswarmers/polsbedekkers 
of zo iets meer. 
Dan brei je een halsboord en geen nekwarmer....... 
Bij het sokken breien is er veel meer duidelijkheid. Je begint met het been, breit dan een hak, 
een voet en een teen. (of natuurlijk andersom) 
Wie kan mijn lijstje aanvullen...... of kent nog leuke andere breitermen en “breivoutjes?” 
Ik laat mij graag verrassen! 
Zo nu weer verder breien. Kan ik straks tenminste weer een complimentje verwachten voor mijn 
zelf gebreën sjaal. 
ps. ook in onze patronen staat wel eens een voutje. Enkele staan er genoemd onder tablad 
correcties. 
Komt u niet uit een patroon, mailen mag maar beter is het nog om mee te nemen naar een beurs. 
Tegen het einde van de middag hebben we altijd tijd om u verder te helpen. 



!  
  
Geschreven door Anke Grevers 
Toegevoegd op 22 december 2018 

Een jaar, een jaar alweer voorbij! 

Het gaat steeds sneller...... 
Maar gelukkig konden wij ook dit jaar weer hele mooie dingen maken en aan u laten zien. 
Dank voor uw bezoek aan onze website, aan onze stand op de beurzen, een foto van een 
werkstuk, een praatje over oude technieken die oma of tante breide of een herinnering bij 
het zien van onze werkstukken al dan niet van iets ouds nagemaakt of in een nieuw tasje 
of jasje of truitje gestoken. 
Het was voor ons het jaar waarin ons tijdschrift Kralen in kleding uitkwam en daarom ook 
deze groet. Basis truitje is uit het boek Mini kerststruitjes maar we konden het niet laten 
om truitjes te breien met kralen in het jaar van Kralen in kleding. 



!  
Wij wensen u en uw dierbaren een fijne kerst en voor 2019 een gezond en creatief jaar. 
Henny, Anke en Connie 
P.s. in 2019 komen we ook weer met nieuwe patroontjes, niet alleen op de beurzen maar ook op 
de website. 



!

!  
 


