
Polsmofje of manchette 

Dit patroon is gebaseerd op manchette nr. 8 uit 
het breiboekje van Christine Sluter, 1843. 
Het is meer geschikt voor gevorderden dan 
beginners, maar ik geef wel extra uitleg bij 
de speciale gevorderde technieken, je kunt 
zelf kiezen of je die wel of niet toepast. 

Materiaal en gereedschap
35-40 gram dun sokkengaren = 150-160 m 
(160-175 yards) is meer dan genoeg.
2 naalden 2.25 mm.
1 scherpe naald met groot oog voor het weg-
werken van de eindjes.
Contrasterend glad dun katoenen garen, een 
haaknaald nr 3 en 1 stompe maasnaald met 
groot oog (speciale techniek).

Stekenverhouding
34 steken en 45 toeren = 10 x 10 cm in tricot-
steek met deze naalddikte.

Polswarmer
De polswarmer wordt, net als de originele 
manchette, op 2 naalden heen en weer 
gebreid. De breedte van het werk is straks de 
hoogte van de polswarmer. 
De 16 toeren worden herhaald tot het werk 
zo lang is dat het om de pols past. Voor de 
polswarmer op de foto zijn 6 keer deze 16 
toeren herhaald, maar  je kunt dit aanpassen 
aan je eigen maat. 

Het vlechtpatroontje van de originele 
manchette is verdubbeld voor een hogere 
polswarmer (zie foto links). 
De eerste en de laatste toer worden aan 
elkaar genaaid zodat je een koker krijgt. 
Dit kan met de matrassteek, maar wanneer 
je dit echt heel netjes wilt doen probeer dan 
de speciale techniek. Daarvoor moet je op 
een andere manier steken opzetten en de 
beide uiteinden aan elkaar mazen, dit is niet 
gemakkelijk, maar het resultaat is heel fraai 
want de ‘naad’ wordt bijna onzichtbaar. 

De aanwijzingen voor de speciale techniek 
zijn met groen aangegeven of staan in een 
groen vlak.

Dit patroon is een voorproefje van mijn boek 
‘De kantjes van Christine’ gebaseerd op het 
oudste breiboekje van Nederland. Hierin vind 
je naast alle patronen van Christine Sluter 
twee patronen naar mijn eigen ontwerp, 
waarin de kantpatroontjes van Christine zijn 
toegepast, onder andere deze polswarmer.  

Evelien Verkerk 2022
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Schema
Geel gemarkeerde steek: let op wijkt af.
Als je breit volgens het schema, dan lees je 
de oneven toeren (VK) van rechts naar links 
en de even toeren (AK) In het schema van 
links naar rechts. Deze AK toeren hebben een 
lichtoranje ondergrond voor de duidelijkheid.
Brei alle steken zoals de symbolen in het 
schema staan. Dus een averechte steek in het 
schema op een lichtoranje achtergrond (AK) 
brei je ook als een averechte steek.  

De 2 toeren boven- en onderaan brei je wel 
wanneer je de uiteinden aan elkaar naait, 
maar niet wanneer je de speciale techniek 
van het aan elkaar mazen wilt toepassen. 

Het gedeelte tussen de rode lijnen zijn de 19 st 
die 2 keer gebreid worden bij deze polswarmer.  
Links en rechts van de rode lijnen wordt in de 
breedte maar 1 keer gebreid. 
Tussen de blauwe lijnen (toer 1 t/m 16) is het 
herhaalpatroon, dit wordt zo vaak herhaald 
als nodig is voor de pols-/handomtrek. 

Ben je niet zo handig met schema’s lezen dan 
is het patroon ook helemaal uitgeschreven 
op de volgende pagina.
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Gebruikte steken en afkortingen

r  = recht
av  = averecht.
2 r sbr  = 2 steken recht samenbreien.
abo  = (overhaling) 1 afh, 1 r, de afgeh.  
 st over de gebreide st halen.
dubb overh = dubbele overhaling: 1 afh, 
 2 r sbr, de afgeh. st over de 
 gebreide st halen.
omsl  = omslag: sla de draad zo over de 
 naald dat er een lusje ontstaat.
dubb omsl = dubbele omslag: sla 
 de draad 2 keer om de naald,   
 zodat er 2 lusjes over de naald  
 liggen.
afh  = afhalen: haal 1 st af, alsof   
 je recht breit.
verdr = verdraaid recht breien:   
 steek in door de achterste poot  
 van de steek.
afk  = afkanten: de st aan de   
 rand afhalen, dan r breien, na de  
 volgende st r de vorige overh. Na  
 4 steken overh blijft er 1 st over  
 (dit is in het schema de eerste  
 van de 5 st na de streepjes).
**  = tussen sterretjes wordt 2 keer  
 gebreid.

NB: Een toer is 1 rij steken. De oneven toeren 
brei je aan de voorkant van het werk (VK), de 
even toeren aan de achterkant (AK).

2 x 1 x 1 x 
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Voor beide versies hetzelfde:
(beschrijving = schema)
1 afh, 2 r, omsl, abo, 1 r, omsl, abo, omsl, 
abo, *omsl, 2 r, abo, 6 r, 2 sbr, 2 r, omsl, 1 r, 
omsl, abo, omsl, abo*, 5 r, omsl, abo, dubb 
omsl, abo, 1 verdr.
1 afh, 2 r, 1 av, 2 r, omsl, abo, 46 av, 2 r, omsl, 
abo, 1 verdr.
1 afh, 2 r, omsl, abo, 2 r, omsl, abo, omsl, 
*abo, omsl, 2 r, abo, 4 r, 2 r sbr, 2 r, omsl, 3 r, 
omsl, abo, omsl*, abo, 4 r, omsl, abo, 3 r, 
1 verdr.
1 afh, 5 r, omsl, abo, 46 av, 2 r, omsl, abo, 
1 verdr.
1 afh, 2 r, omsl, abo, 3 r, omsl, abo, *omsl, 
abo, omsl, 2 r, abo, 2 r, 2 r sbr, 2 r, omsl, 5 r, 
omsl, abo*, omsl, abo, 3 r, omsl, abo, dubb 
omsl, 2 r sbr, dubb omsl, 1 r, 1 verdr.
1 afh, 2 r, 1 av, 2 r, 1 av, 2 r, omsl, abo, 46 av, 
2 r, omsl, abo, 1 verdr.
1 afh, 2 , omsl, abo, 4 r, omsl, *abo, omsl, abo, 
omsl, 2 r, abo, 2 r sbr, 2 r, omsl, 7 r, omsl*, abo, 
omsl, abo, 2 r, omsl, abo, 6 r, 1 verdr.
4 afk, ((steek over van afkanten), 4 r, omsl, 
abo, 46 av, 2 r, omsl, abo, 1 verdr.
1 afh, 2 r, omsl, abo, 2 r, 2 r sbr, omsl, 2 r sbr, 
*omsl, 2 r sbr, omsl, 1 r, omsl, 2 r, abo, 6 r, 2 r 
sbr, 2 r, omsl, 2 r sbr*, omsl, 2 r sbr, omsl, 
2 r, omsl, abo, dubb omsl, abo, 1 verdr.
1 afh, 2 r, 1 av, 2 r, omsl, abo, 46 av, 2 r, omsl, 
abo, 1 verdr.
1 afh, 2 r, omsl, abo, 1 r, 2 r sbr, omsl, 2 r sbr, 
omsl, *2 r sbr, omsl, 3 r, omsl, 2 r, abo, 4 r, 2 
r sbr, 2 r, omsl, 2 r sbr, omsl*, 2 r sbr, omsl, 
3 r, omsl, abo, 3 r, 1 verdr.
1 afh, 5 r, omsl, abo, 46 av, 2 r, omsl, abo, 1 verdr.
1 afh, 2 r, omsl, abo, 2 r sbr, omsl, 2 r sbr, 
omsl, 2 r sbr, *omsl, 5 r, omsl, 2 r, abo, 2 r, 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

2 r sbr, 2 r, omsl, 2 r sbr, omsl, 2 r sbr*, omsl, 
4 r, omsl, abo, dubb omsl, 2 r sbr, dubb 
omsl, 1 r, 1 verdr.
1 afh, 2 r, 1 av, 2 r, 1 av, 2 r, omsl, abo, 46 av, 
2 r, omsl, abo, 1 verdr.
1 afh, 2 r, omsl, 3 r sbr (let op wijkt af), omsl, 
2 r sbr, omsl, 2 r sbr, omsl, *7 r, omsl, 2 r, abo, 
2 r sbr, 2 r, omsl, 2 r sbr, omsl, 2 r sbr, omsl* 
5 r, omsl, abo, 6 r, 1 verdr.
4 afk, (steek over van afkanten), 4 r, omsl, 
abo, 46 av, 2 r, omsl, abo, 1 verdr. 

Beschrijving polswarmer

Zonder speciale techniek: Zet 58 st op, zoals 
je gewend bent en brei 2 toeren recht.

De speciale techniek gebeurt door opzetten 
met een gehaakte ketting. Zie hiervoor de 
volgende pagina.

Brei tussen ** 2 keer na elkaar.

Brei deze 16 toeren 6 keer, of zo vaak als 
nodig is voor de omtrek van jouw hand/pols. 

Bij de gewone opzet zonder speciale tech-
niek: brei nog 2 toeren recht, kant het werk 
af en laat ca. 50 cm draad eraan voor het aan 
elkaar naaien van de uiteinden.

Opspannen (zie ook foto op pag. 5)
Maak je breiwerk vochtig door 15 minuten 
weken in lauw water met een theelepel 
wolwasmiddel (zonder uitspoelen) zoals 
Eucalan®. Goed uitknijpen. Span het werk 
met roestvrijstalen spelden op een onder-
grond en trek het in model volgens de 
gegeven maten of volgens je eigen maten.
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Opzetten met een gehaakte ketting
Deze gehaakte opzet kun je er later makkelijk 
uithalen (vanaf de kant met knoopje), de 
vrijkomende steken op een dun glad draadje 
zetten en dan aan de steken van de laatste 
toer mazen die al op een draadje zitten. Dit 
geeft een perfecte bijna onzichtbare ‘naad’. 

Met een gladde koordzijde of haakgaren, 
haak je 58 steken om je naald als volgt:
Je begint met een stukje gehaakte ketting 
(1), haalt nu de draad onder je breinaald door, 
pakt hem over de breinaald heen op met de 
haaknaald en haalt de draad door de lus op 
je haaknaald. Breng de draad weer onder de 
punt van je breinaald door naar links en haal 
de draad opnieuw door je lus over de brei-
naald heen (2). Dit is best een lastig klusje 
waar je even de tijd voor moet nemen. 
Bekijk eventueel een filmpje van deze 
‘crochet cast on’ op YouTube. 
Wanneer je voldoende steken op je breinaald 
hebt, eindig je nog met een stukje gehaakte 
losse ketting (3). Knip de draad af en trek het 
eindje door. Leg een knoopje in dit draadeind, 
zodat je later weet dat je het vanaf deze kant 
weer moet loshalen. 

Je begint ook aan deze kant met breien (4). 
Brei in de gehaakte steken op je pen met je 
sokkenwol eerst een toer averecht, dit is een 
achterkant toer. In het begin draait het werk 
een beetje om de naald, maar na een paar 
toeren is dat over.

Ga dan verder aan de voorkant met toer 1 
van het schema of toer 1 van de de 
beschrijving op de vorige pagina.

Na 6 keer 16 toeren (of zo veel als nodig is 
voor de omtrek van jouw hand/pols), zet 
je alle 58 steken na de laatste toer van de 
breipen over op een hulpdraad. 
Laat ca. 70 cm draadeind aan je werk voor 
het aan elkaar mazen. 
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Hier zie je het werk met de gewone 
methode tijdens het opspannen. 
Je ziet links de opzetrand en rechts de 
afkantrand. 
In dit voorbeeld zijn aan begin en eind 
geen extra toeren recht gebreid zoals 
in de beschrijving staat, maar dat is 
eigenlijk wel beter voor een mooiere 
naad bij het aan elkaar naaien.

Speciale techniek: 

Hier zie je het werk tijdens het 
opspannen. Je ziet links de eerste 
toer steken nog op de gehaakte 
opzet en rechts zitten de steken van 
de laatste toer op een hulpdraad.

Neem trouwens liever geen rode 
hulpdraad zoals hier, dit kan 
afgeven, kies een neutraal glad 
katoenen garen in een afstekende 
kleur en niet te dik. 
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Het aan elkaar mazen: 

Leg de steken tegenover elkaar. Bovenaan 
zie je de steken van de opzet en onderaan 
die van de laatste toer. Gebruik een stompe 
naald zodat je niet in de draden steekt.

Let op: soms zit er, vooral bij de opzettoer, 
onder een omslag (1) een steek verstopt (2), 
dit zijn allebei te mazen steken (zie foto hier-
boven bij de pijltjes). 

Tel je steken goed voor je gaat mazen. Heb 
je dit nog nooit gedaan, oefen dan eerst met 
een proeflapje. Kijk naar de tekening boven 
en let goed op de richting hoe je insteekt, de 
ene steek je in van voor naar achter, de steek 
links daarvan net andersom en terug naar 
de ‘overkant’ steek je altijd eerst in dezelfde 
steek waar je de vorige keer uitkwam. Verdraai 
de steken niet! 
Zie hoe de steken lopen en tegenover elkaar 
zitten op de afbeeldingen hier boven. 
Op YouTube kun je zoeken op ‘Kitchener 
Stitch’. 

Tip: Laat de hulpdraden zitten tot je hele-
maal tevreden bent en haal ze er dan pas uit. 
Werk de draadeindjes netjes weg.

Bij de speciale techniek: 

Nu kun je het werk het beste eerst vochtig 
opspannen (zie pag. 96 en de onderste foto 
op de vorige pagina), daardoor worden de 
steken meteen wat gefixeerd. Goed laten 
drogen.

Zet ook de steken van de gehaakte opzet 
een voor een op een hulpdraad, terwijl je 
de gehaakte ketting vanaf de kant met het 
knoopje loshaalt en steek voor steek lostrekt. 
Doe dit heel voorzichtig. Er zitten als het goed 
is nu 57 steken op deze draad, inclusief de 
omslagen. 

Maas de steken van beide hulpdraden aan 
elkaar, zie de beschrijving rechts. 
Of, wanneer je dat makkelijker vind, zet alle 
steken daarvoor eerst op twee dunne 
breinaalden (met de hulpdraad er nog in!). 
Zorg dat alle steken goed op de naald komen, 
met de rechterpoot van elke steek vooraan 
en niet verdraaid. Houd de naalden achter 
elkaar bij het mazen.

Het is een geduldwerkje, kijk goed waar je 
insteekt, dat is soms lastig te zien, maar als 
je er de tijd voor neemt, de maassteken niet te 
strak aantrekt, dan is het resultaat verbluffend. 
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