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Borstrokken 
in de 19e en 20ste eeuw

samengesteld door 
Evelien Verkerk



Uit ‘De Gracieuse - Geïllustreerde Aglaja’ van 1866. 
Door de wonderlijke opmaak van dit tijdschrift is het lastig om het patroon te vinden want het zit 
soms verspreid over meerdere pagina’s soms zelfs over meerdere nummers. In onderstaand patroon 
is sprake van een onderlijfje, maar het model verschilt niet echt veel van wat later een borstrok 
wordt genoemd.
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Uit ‘De Gracieuse - Geïllustreerde Aglaja’ van 1868. 
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Uit: De Gracieuse - Geïllustreerde Aglaja van 1866. 
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Borstrokpatronen uit ‘Het Nieuwste breiboekje voor meisjes om zich spoedig en gemakkelijk in het 
breien te bekwamen’, tweede stukje, 2e druk, van A. Tjaden, uit 1875. 
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Uit ‘De Breister’, door Agnes Verboom, uitgave J. Vlieger, Amsterdam, derde druk 1883.
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Bij de werkstukken die gemaakt werden voor de opleiding tot naailerares eind 
19e en begin 20ste eeuw vind je meestal ook een miniatuur borstrok waarvan 
het model overeenkomt met de modellen die hier zijn opgenomen. Boven-
staand model bewaart het museum in 4 verschillende maten en op elke maat 
staan aanwijzingen voor het breien.

Lesvoorbeeld No. 3 Collectie Amsterdam Museum
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De hierna volgende patronen komen uit ‘Het Breien’ door A. Teunisse en A.M. van der Velden. 
De eerste druk van dit boek is uit 1886 en deze scans komen uit de vijfde druk uit 1898. 
Uitgegeven door W. Versluys, Amsterdam.
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Uit ‘Handleiding voor het examen in de nuttige handwerken’, door A. Teunisse en A.M. van der Velden. 
Uitgave W. Versluys, Amsterdam, 1926.

Dit boekje is bedoeld voor aankomende leraressen handwerken. Grappig is hier de benaming ‘net-
flanel’ voor wat qua model toch erg lijkt op een borstrok. Ook wordt hier al de benaming ‘Jaegerwol’ 
gebruikt.
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Uit ‘Waleson’s breiboekje’, tweede stukje, circa 1880, door C.J. van den Ende, uitgave van D. Bolle, 
Rotterdam. 
In dit boekje staat een borstrok voor heren met lange mouwen en ook een damesborstrok met 
korte mouwen. Deze lijken erg op hier al opgenomen patronen, dus daarom laat ik ze hier weg. 
Onderstaand model is in de lengte gebreid voor een kind, dus dat is net weer even een ander model 
en daarna volgt nog een damesonderlijfje met knoopsluiting.
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Uit: ‘Handwerkboek voor iedereen’, uitgave van Everlasting breigarens, circa 1930.

Deze onderjurk heeft een model dat je ook wel ziet als borstrok, maar dan is het meestal wat korter. 
Het blokjesmotief en de afwerking met gehaakte picotrandjes zie je daarbij ook veel, net als de 
taille in boordsteek. Een borstrok of gebreid hemd valt meestal tot over de heupen.
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Uit: Handwerkboek voor iedereen’, uitgave van Everlasting breigarens, circa 1930.
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Uit ‘Steek voor steek’ nr. 4, Practische breiwerken voor iedereen. Uitgave Het nieuwe modeblad, 
Utrecht, circa 1930.
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Uit: Handwerkvreugd, uitgave van Everlasting breigaren, circa 1933.

Herenborstrok en onderbroek

Damesondergoed
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Uit ‘Te kust en te keur’ een uitgave van Everlasting breigaren, circa 1935.

Links dameshemd (en directoire), dit is een model dat in museumcollecties wel voorkomt, in een 
patentsteek en een gedeelte bij de taille dat in boordsteek wordt gebreid. 
Rechts meisjesondergoed.
De patronen in de Everlasting breiboeken werden ingezonden door allerlei mensen in het land en 
hun namen staan onder het betreffende patroon.
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