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Een deel van de patroontjes die zijn gebruikt komen van Nederlandse stoplappen uit de 18e en 19e eeuw.
Een aantal motieven heb ik zelf ontworpen of aangepast.
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Het breien

De gebreide lap is van dunne sokkenwol. Brei niet te los, neem liever iets dunnere naalden!
Zet 100 steken op en brei 133 toeren, daarna rondom een rand in linnensteek. De afmeting is niet zo
belangrijk, dat hangt af van de dikte van je wol. Wanneer je gebruikt maakt van een voorlopige opzet waarbij de steken op een gehaakte ketting worden gebreid, kun je ze zo vanaf die ketting weer
op de naald zetten. Boven- en onder dus alle steken op de rondbreinaald zetten of op lange naalden
zonder knop. Daartussen aan de zijkanten op elke 4 toeren 3 steken opnemen. Maak op de hoeken
aan weerskanten 1 steek extra dan heb je precies 102 steken aan alle vier de kanten, totaal 408
steken. Brei nu de rand rondom in linnensteek met elke 4e toer een meerdering aan weerskanten bij alle
vier de hoeken. Je kunt de rand desgewenst ook in ribbelsteek (afwisselend 1 toer recht, 1 toer averecht)
breien, dan moet je wel elke 2e toer meerderen.
Linnensteek: 1 r, 1 afh met de draad voor het werk, draad weer terug naar achteren, volgende toer 1
afh met de draad voor het werk, 1 r, herhaal deze twee toeren. Deze steek lijkt op een weefsel, dat
vind ik dan weer leuk bij het stopwerk, wat ook een weeftechniekje is eigenlijk. Deze rand wordt wat
strakker, dus je je kunt beter een halve maat dikkere naalden nemen. De hele lap even nat opspannen, daarbij de rand wat oprekken. Door het stoppen wordt het middendeel meestal ook wat strakker. maar probeer het losjes te houden

Het stoppen

Ik heb gestopt met kaartjes stopwol van Modinetje en Scheepjes, soms verkrijgbaar op de markt.
Je kunt ook met dunne sokkenwol stoppen als je lap van wat dikkere wol is gebreid. De stopwol is
ongeveer half zo dik als de breiwol. Je kunt meer kleuren gebruiken of alles in 1 kleur doen.
Sommige patronen worden in verticale richting doorgestopt, andere horizontaal. De lap bevat 2
kruisstoppen. De telschema’s laten de volledige patroontjes zien. Over een horizontale draad heen
is 1 donker blokje. Onder een horizontale draad door is 1 licht blokje. Verticaal gaat wat lastiger, dan
stop je een kolom van onder naar boven door de rechterpootjes en de volgende kolom naar beneden
door de linkerpootjes van de steken. Bij de kruisstop zijn de twee richtingen duidelijk in verschillende kleuren aangegeven.

Knitting

Use fine 4 ply sock wool for the cloth when you can get your hands on special sock darning wool. Or
use 6 ply sock and use 4 ply for darning. Darning wool must be roughly half the thickness of the knitting wool. Knit quite tightly, maybe try a smaller needle size than you would normally use.
Cast on 100 stitches and knit 134 rows in stocking stitch. I did a provisional cast on using a crochet
chain. To make the edge you can put both these CO st and final row stitches on a circular needle or 4
long double pointed needles. In between, on the sides you pick up 3 st for every 4 rows. Add 2 extra stitches on each corner to get 102 stitches on all four sides of the square, a total of 408 st. If your cloth is not
an exact square that’s not really important as long as the number of stitches and rows is the same.
For the edge the linen stitch has been used, it’s a bit tight so you may want to use one size bigger
needles. Wet block and stretch the edge a little. The stocking stitch part will also tighten a bit later, as a
result of the darning.
Edge in linen stitch: Knit in the round, repeat these 2 rows: Row 1- K1, Slip 1 with yarn in front, Row 2- Slip 1
with yarn in front (the one you knit in the previous row), K1 (the one you slipped before). Increase 1 stitch
every 4th row on both sides of the corners. Knit 14 rows or as many as you like and bind off.
You could also make the edge in 7 rows of garter or moss stitch if you prefer, with corner increases every
second row.

Darning

Charts: For every dark square the needle passes over one thread, for every light square it passes under
one thread, this goes for vertical as well as horizontal darning. Chart shows the entire pattern.
For the cross darns, the different colours in the chart will show you what to do.
You can use different colours like I did or just one for the entire sampler. Work from right to left.
Some darns are made horizontally and make use of both legs of the V-shaped stitches as ‘warp’
threads. Others are made vertically, which is a bit more of a challenge. Vertically you weave through a
column of V-shaped stitches, first under or over right legs and the next row use left legs of the V.
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Indeling en afmetingen stoppatroontjes
Rondom zit er 1 steek tussen de rand en de patroontjes.
Tussenruimte tussen patroontjes is steeds 1 kolom steken in de breedte of twee toeren in de hoogte.
Je kunt de omtrekken van de rechthoekjes met grote steken rijgen, met naaigaren, voor je begint.
1) 23 st x 21 t, bij het doorstopppen betekent dat 46 halve steken breed en 21 toeren hoog.
2) 23 st x 21 toeren in de breedte gestopt en 16 toeren in de hoogte (de bovenste) = totaal 37 toeren.
3) 24 st x 21 t
4) 23 st x 37 t
5) 23 st x 35 t
6) 23 st x 28 t
7) 23 st x 19 t vertikaal gestopt.
8) 23 st x 19 t
9) 24 st x 19 t
10) 23 st x 43 t
Tekst = 24 st x 6 t
KS1:
a) 24 st x 16 t
b) 12 st x 27 t
c) 12 st x 27 t
d) 24 st x 16 t
KS2:
a) 23 st x 21 t
b) 25 st x 21 t
c) 24 st x 21 t
d) 23 st x 22 t

Planning and dimensions

Between the patterns and the edge there’s 1 st column (left and right) or one row (top and bottom).
In between patterns there’s 1 st column or 2 st rows.
It could be easier to mark the pattern dimensions with sewing yarn stitches before you begin.
1) 23 st x 21 rows that’s 46 darn colums and 21 darn rows.
2) 23 st x 21 rows worked horizontally and on top 16 rows worked vertically = 37 rows
3) 24 st x 21 r
4) 23 st x 37 r
5) 23 st x 35 r
6) 23 st x 28 r
7) 23 st x 19 r worked vertically.
8) 23 st x 19 r
9) 24 st x 19 r
10) 23 st x 43 r
Tekst = Text = 24 st x 6 r
KS1: (Cross darn 1)
a) 24 st x 16 r
b) 12 st x 27 r
c) 12 st x 27 r
d) 24 st x 16 r
KS2: (Cross darn 2)
a) 23 st x 21 t
b) 25 st x 21 r
c) 24 st x 21 r
d) 23 st x 22 r
3
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Voor de eerste stop begin je helemaal rechtsonder, daarbij 1 hele V-steek overslaan vanaf
de rand rechts en onder. Je weeft horizontaal
door de pootjes van de V-vormige steken, dus
elke gebreide steek heeft twee pootjes en
wordt in de breedte weergegeven door twee
blokjes in het schema. Verticaal is 1 blokje 1
steek hoog. Houd het losjes, trek de draad niet
te strak aan en controleer dit geregeld. Beter
iets te los dan te vast, want dan trekt het in
elkaar.

1

< 46 half st >
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Start with the first darn on the right.
There’s 1 V-shaped stitch between darn and
edges. Weave horizontally.
In the chart every box horizontally is one leg of a
V.
Vertically, 1 box is 1 stitch high.. Make sure not to
pull your yarn too tight! Keep it loose and check
your tension regularly.

21 rows

4

Stop 2 is in drie kleuren gedaan, de onderste
twee zijn horizontaal gestopt en de bovenste kleur vertikaal, zodat je het verschil kunt
ervaren.
Stop 3 is een simpele zigzag keperstop steeds
2 op en 2 neer. Houd twee volledige steken als
tussenruimte en begin ook weer 1 steek van
de rand.

Darn 2 is woven horizontally in the first two
colours, but the top colour is done vertically, to
make you see and feel the difference.
Darn 3 is a simple zigzag twill pattern, always 2
up, 2 down.
There’s 2 whole stitches between pattern 1 and 2
and one between pattern and border edge.

2

< 48 half st >

		

37 rows

3

< 48 half st >

		

21 rows

5
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Voor stop 4 en 5 is een groot motief gekozen, dus
moet het telschema toer voor toer gevolgd worden. Beide patronen zijn horizontaal gestopt.

Darning patterns 4 and 5, weave horizontally.
Follow the chart.

4

< 47 half st >

		

37 rows

5

< 47 half st >

		

35 rows

© Evelien Verkerk 2017

6

Kruisstop 1:
Het kan handig zijn de steken vooraf te tellen en
de blokken aan te geven met een rijgseltje van
naaigaren dat je er later weer makkelijk uit trekt.
Stop eerst horizontaal door met donkergroen,
volgens de teltekening, daarbij overspan je de
rechthoek in het midden. Verticaal is daarna
eveneens volgens de teltekening het middengedeelte doorgeweven in twee kleuren en twee
motieven. Je kunt de ondergrond in het midden
gewoon laten zitten, dit is immers een sierlap.
Bij het inleggen van de weefdraad in het middendeel deze een beetje ‘rond’ leggen en naderhand met de punt van je naald alles netjes aanschuiven (zie foto bij kruisstop2). Vooral losjes
werken! Gebruik een zo lang mogelijke naald.
NB. Bij Kruisstop 2 begin je verticaal, dat werkt
toch weer anders en iets makkelijker, dus wanneer je wilt kun ze allebei zo doen. Het trekt net
iets minder in elkaar.

Cross-darn 1
It may be easier if you count the stitches and baste
the outlines of the cross shape with sewing yarn.
First weave with the dark green colour horizontally
and span the middle section loosely.
After that you weave vertically with the two colours in different patterns.
When you weave through the warp threads, make
sure to give it some room and push the thread into
place later with your needle-tip (see photo next to
cross darn 2) .
Note: Cros darn 2 was made the other way around.
So when you start working vertically and then
weave horizontally may be easier. Choose which
method you prefer. This sampler is also a learning
process. Use the longest needle you can find and
try to work as loosely as you can.

7
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KS1

< 48 half st >

27 toeren/rows

16 toeren/rows

< 48 half st >

< 48 half st >

16 toeren/rows
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Stop 6 en 8 zijn horizontaal doorgestopt en
stop 7 verticaal.

Darn 6 and 8 have been woven horizontally
darn 7 is done vertically.

6

< 46 half st >

		

28 toeren/rows

7

<46 half st >

		

19 toeren/rows

8

<46 half st >

		

19 toeren/rows

9
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Stop 9 en 10 zijn horizontaal gedaan.

Darn 9 and 10 have been darned horizontally.

9

<48 half st >

		

19 toeren/rows

10

<46 half st >

		

43 toeren/rows
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Kruisstop 2
Deze kruisstop heeft een mooie keperbinding en
is eerst verticaal en daarna horizontaal gestopt.
Zoals je kunt zien wordt de draad in het midden
steeds los ingelegd, rek ook de stof na elke toer
wat uit zodat de draad niet te strak door het
breisel gaat. ik vind deze manier iets fijner gaan
dan wanneer je eerst de horizontale richting
stopt. Regelmatig druk je de draden in het midden met je naaldpunt steeds wat aan, daarom
is het belangrijk dat je de draad los inlegt (zie
foto) en niet de ondergrond meepakt of door de
draden steekt, anders schuift het niet meer. Laat
je draadeindjes aan de voorkant hangen en werk
die op het laast pas af.

Cros darn 2
This one was first darned vertically and then horizontally.
As you can see in the photo, the green thread in the
middle section has been woven in with extra space.
Make sure not to pick up the background or warp
threads while weaving!
If you do it’s not possible to push the weave
threads into place afterwards.
Leave your yarn tails at the front to make sure you
don’t pick these up while stiching. After you’ve
finished pull the tails to the back and weave in.

11
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< 46 half st >

21 toeren/rows

12

Text has been done in duplicate stitch and you
can add your own initials. 1 box = 1 duplicated knit
stitch.

Naast het jaartal kun je je eigen initialen toevoegen. De letters en cifers zijn er op gemaasd, elk
vakje is 1 gemaasde steek.

< 50 half st >

Patterns may be downloaded and printed for
personal use only.

Deze patronen mogen uitsluitend voor eigen
gebruik worden gedownload en geprint.
Voor meer patronen kijk op nederlandsgebreid.nl

< 48 half st >

KS2
22 toeren/rows

21 toeren/rows

