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11 ONS LEER BREI
(Les 3)

SOME EN RANDE

Soo", "fIet

Buis\lormige riffelsoom

Met breinaalde

SOME
'n Riffelboord word gewoonlik am die
middel en aan die moue van 'n gebreide
kledingstuk gebrei am dit af te rand, maar
some rand 'n kledingstuk nag netjieser af.
Oit is nie moeilik om 'n soom Ie brei nie.
Daar is meer as een manier om In soom le
brei en so 'n Soom kan selfs sierlik wees,
soos die picotsoom . Ons verduidelik nou 'n
soom gemerk met 'n aweregsry, 'n picot .
soom, 'n soom waf v3sgebrei, In buissoom
en In Soom in die boonste rand van 'n
kledingstuk.
Soom met 'n awereg.ry: Gaan s6 Ie werk

wanneer 'n soom in 'n koussteekkledingstuk
of 'n kledingstuk mel 'n fyn palroonljie
gebrei moel word. Brei ongeveer 4·5 em
koussteek. Brei die volgende regtekantry
aweregs met 'n naald wat een nom mer
dunner is as di~ waarmee gebrei word. Brei
daarna weer die gekose patroon en wanneer
die trui vollooi is, kan die soom baie maklik
by die aweregsry na die verkeerde ' kant
omgeslaan en mel dieselfde breigaring as
wat vir die kledingsluk gebruik is, vasgewerk
word.
Pieotsoom: Brei ongeveer 3 em koussleek
en in die volgende regtekanlry brei· 2 steke

tesame regs, maak een ste~k* tot einde van
ry . In die daaropvolgende ry word die ge·
maakte sleek aweregs gebrei. Wanneer die
Soom nou by die gaatjiesry na die verkeerde
kant omgevou word, word 'n rand van
punljies gevorm wat Iyk soos 'n picolrand.
Vandaar die naam van die soom.
Vasgebreide soom: Brei soos die soom
met 'n aweregsry en wanneer die breiwerk
na die voulyn net so lank is soos voor die
voulyn, tel die opstelsteke met 'n reser.
wenaald op en vou die SOOm by die voulyn na
die verkeerde kant am sodat die naald met
die opstelsteke agter en langsaan die naald
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met die steke wat gebrei word, is. Brei nou

weer verder op die gewone manier, maar
steek die regternaald deur een steek op die
voorste naald en een steek op die agterste
naald en brei die twee steke saam at. Herhaal
die proses oor die hele ry. So vorm daar 'n
netjiese soom wat nie agtema vasgewerk
hoef te word nie.
Buisvormige riffelsoom: Dis 'n baie mooi
soom waardeur 'n rek geryg kan word indien
nodig. Om die soom te brei, het jy twee pare
breinaalde nodig, die een paar effens dikker
as die ander, verkieslik met punte aan albei
kante. Stel die helfte van die benodigde
aantal steke op. Brei vyf rye koussteek en
begin met 'n aweregsry. Brei nou een ry regs
met die dikker breinaald en daarna weer vyf
rye koussteek wat met 'n aweregsry begin.
Tel die opstelsteke met die dunner breinaald
op soos vir die vasgebreide soom uiteengesit
en plaas die twee breinaalde op dieselfde
manier langs mekaar. Brei nou met die
dikker breinaald 'n sleek van die ander dik
naald af, dit wil se aan die voorkant van die
werk. Brei daarna 'n aweregssteek van die
dunner breinaald aan die agterkanl af en hou
so aan tC?t al die steke op een naald is. Die
aantal s!eKe het nou verdubbel. Brei nou
voort in riffelsleek van een'regs, een aweregs.
Soom aan borand sonder afhegting:
Wanneer die hals van 'n trui of die boonste
rand van 'n moulose bostuk of 'n romp se
middel 'n soom moet kry, word 'n netjieser
afwerking verkry deur nie af te heg nie, maar
die laaste ry se steke met naald en garing vas
te werk. Die manier van doen word maas
genoem.
Vou die breiwerk met die steke nog op die
breinaald na die verkeerde kant om sodat 'n
soom gevorm word so breed soos verlang.

Steek nou 'n naald waardeur die breigaring
waarmee gebrei is geryg is, deur die eerste
steek en deur een Ius van die steek daaronder
en trek die garing vas. Werk so voort tot aI
die steke van die naald afgewerk is en die
soom vas is.

RANDE
Nou gee ons 'n uiteensetting van die brei
van randstroke 5005 vir die voorpantrande,
halsrand of mousgatrande. Die steke vir die
stroke kan met breinaalde of 'n hekelpen
opgetel word.
Met breinaalde: Steek die punt van die
breinaald van die regte kant van die breiwerk
deur 'n Ius van 'n randsteek waar mel die
randstrook begin moet word. Slaan die
breigaring aan die verkeerde kant van die
werk om die breinaald en trek die Ius na die
regte kant deur. Brei dan soos gewoonlik in
die Ius en die eersle steek is opgetel.
Met hekelpen: Steek die hekelpen deur die
randsleek waar die patroon se aanwysings
aandui, van die regte kant na die verkeerde
kant. Slaan die breigaring om die hekelpen
aan die verkeerde kant van die werk en trek
die Ius deur na die regte kant. Plaas dit op die
breinaald wat regs van die hekelpen gehou
moel word, en brei die Ius gewoonweg. Die
eerste steek is nou opgetel.
Afgesien van hoe die steke opgetel word,
moet dit altyd versigtig gedoen word om 'n
netjiese resultaat te verkry. Moenie sommer
aI die steke wat voorkom oplel nie, want
indien te veel steke opgetel word, sal die
breiwerk plooitjies vorm en die strook sal nie
plat I~ nie. 'n Goeie algemene reel is om elke
tweede steek op te tel. Dit is ook beter om
die steke met 'n naald sowat 'n halwe
nommer dikker as die waarmee die k1e·
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HOEKE
Wanneer 'n omranding om 'n sak gebrei
word, of die halsstrook as deel van die
breiwerk gebrei word en nie later aangebrei
word nie, vorm daar hoeke in die breiwerk.
Die hoeke is baie maklik om te brei want dit
word natuurlik gevorm omdat die syrande
van die omranding 'n voortsetting van die
onderste rand is.
Indien jy sonder 'n patroon so 'n omran·
ding wil brei, gaan jy soos volg Ie werk: Die
omranding moet oral ewe breed wees en om
dit so te kry moet vooraf bereken word
hoeveel steke aan weerskante gelaat moet
word om die syrande so breed soos die
onderste rand te kry. 'n O nderste rand van
11 rye sal byvoorbeeld gelyk staan aan 9
steke. Dit is altyd raadsaam om vooraf 'n
toetslappie te brei oro doodseker te rnaak.
Vir 'n aaneengebreide omranding bly mos- of
reksteek die geskikste.
'n Verstekt e hoek: Stel genoeg steke op
om oor twee rande te pas. Merk die steek
waar die hoek gevorm gaa n word met 'n
gekleurde breidraad. Brei koussteek e n brei
by die hoeksteek !wee steke saam regs, dan
een regs en daarna twee saam regs agter
deur die Ius. Aan die verkeerde kant van 'n
koussteekrand word die hele ry aweregs
gebrei, maar aan die verkee rde kant van 'n
rekstreekrand word slegs die middelste
steek, dit wil s~ die hoeksteek, aweregs
gebrei om 'n netjiese Iyn aan die regte kalll
van die breiwerk te vorm.
•
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dingstuk gebrei is, op te tel om 'n netjieser
resultaat te verkry.
Die patroon wat gebrei word, hang at van
die patroon van die gebreide kledingstuk.

Decon is 'n snelwerkende neusontstoppingsmiddel wat jou binne
sekondes vry laat asemhaal.
Decon maak nie aileen
toe neusgange oop nie. Dit
beveg ook die simpt ome van
verkoue, griep, hooikoors, sinusitus en
loopneus.
Verkrygbaar as druppels,
neusspuit en kapsules.

Snelwerkende
neusontstoppingsmiddel.
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