
In de 19e eeuw werden witte katoenen kousen vaak voorzien van 
een rand aan de bovenkant met een motief zoals in dit hoofdstuk. 
De boord zoals wij die gewend zijn in rechte en averechte steken 
zie je in die tijd eigenlijk niet bij kousen. 
Meestal werd er een lint of kousenband omheen geknoopt, net 
onder de knie, om afzakken tegen te gaan. Ook droeg men lange 
gebreide kousen tot boven de knie. 

Verder kom je dit soort randen ook tegen bij katoenen mutsen in 
museumcollecties, zowel in de streekdracht als in de algemene 
mode, maar dan waren het wel vaak huismutsen. Dit soort motieven 
die gevormd worden door omslagen en minderingen waren in 
ieder geval erg populair.

VI Randen, rondgebreid
voor kindermutsen, kousen enz.
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Aanwijzingen bij Hoofdstuk VI en VII

De staaltjes op de foto’s in dit hoofdstuk zijn 
gebreid van onder naar boven met Durable 
breikatoen nr. 12 op naalden 1,5 mm. 

Lees voor je begint bij elk patroontje de tekst 
die er bij staat. Je hebt per toer evenveel 
minderingen als omslagen, zodat het aantal 
steken gelijk blijft, behalve bij VI-2 en VI-4.

Wil je heen en weer breien, kijk dan in de 
legenda op pag. 62 voor het interpreteren 
van de steken aan de achterkant. Niet alles 
is geschikt voor heen en weer breien, vooral 
omdat sommige motieven scheef gaan lopen, 
dit staat bij het betreffende patroon vermeld.

 Rondbreien
De randjes in dit hoofdstuk zijn oorspronkelijk 
bedoeld om rond te breien, de aanwijzingen 
daarvoor worden aangegeven met het 
symbool van het rode cirkeltje. 

Zet voor rondbreien een veelvoud van het 
aantal steken op zoals bij het randje is 
genoemd. Lees alle toeren in de schema’s 
steeds van rechts naar links. Wanneer je 
op een rondbreinaald breit, plaats dan een 
stekenmarkeerder bij het begin van de ronde. 
Als je op 4 pennen breit, markeer dan het 
begin van de toer bij de eerste van de vier 
naalden met bijvoorbeeld een veiligheids-
speld.

 Heen en weer breien
Een aantal randjes zijn ook geschikt om heen 
en weer te breien. Dit wordt aangegeven met 
het symbool van twee rode pijltjes.

Lees bij heen en weer breien de oneven 
toeren van rechts naar links en de even 
toeren van links naar rechts. Aan de hand 
van de legenda (pag. 62) moeten de 
steken voor de achterkant (AK) anders 
geInterpreteerd worden. Soms zijn er voor 
heen en weer breien extra steken toege-
voegd die alleen aan het begin en/of eind 
van een toer worden gebreid. Dit staat er 
altijd bij.
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 Extra kantsteken
Voeg als je wilt bij heen en weer breien aan 
begin en eind van de toer ook extra kant-
steken toe, deze zijn niet getekend in het 
schema, als er extra steken worden genoemd, 
dan is dat exclusief de kantsteken. 
Je kunt de kantsteek aan het begin van de 
toer av afhalen en aan het eind van de toer 
verdraaid r breien dat geeft nettere randen.

Wanneer je steken gaat opzetten moet je 
alle extra steken en kantsteken maar 1 keer 
meetellen, deze komen alleen aan het begin 
en/of eind van de toer voor.



VI-1 Rozenbladrandje

  Aantal steken deelbaar door 8. 
Tussen de rode lijnen in de breedte herhalen 
naar behoefte. 
In de hoogte 5 x herhalen (zoals hier is 
getekend) en dan 2 toeren averecht. 
Deze 12 toeren naar behoefte herhalen.  

 Eind van de toer (links in roze) wordt
in verband met de omslagen aan de rand een 
extra steek toegevoegd, deze wordt aan de 
VK r en aan de AK av gebreid. Dat is exclusief 
eventuele kantsteken.

VI-2 Ceresrandje

  Aantal steken deelbaar door 11.
Tussen de rode lijnen is het herhaalpatroon. 
In de hoogte 3 x herhalen (zoals hier is 
getekend) en dan 2 toeren averecht. Deze 14 
toeren naar behoefte herhalen. 

 Naar eigen idee kunnen er links en rechts 
een paar extra steken worden toegevoegd.
Bij de staal op de foto is dat niet gedaan.

VI-1 VI-2
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VI-3 VI-4

VI-4 Palmtakrandje

  Aantal steken deelbaar door 5 
(+ 5 voor heen en weer breien).
Deze 18 toeren naar behoefte herhalen met 
of zonder verzetten van het motief.
Het verzetten (verspringen van het 
motief in de herhaling van de 18 toeren, zie 
foto bovenaan) gaat als volgt: In toer 1 komt 
na de 2e st av al de eerste omslag. De rest 
wijst zich vanzelf.
 

 Links, aan het eind van de toer, de extra 
5 st av breien. Na het verspringen van het 
motief moet je aan het eind van de toer zelf 
zien wat het mooiste is, een extra motief of 
niet, bij de staal op de foto is dat niet gedaan 
en zijn de laatste 8 st averecht gebreid.

VI-3 Agathenrandje

 Aantal steken deelbaar door 15.
Deze 7 toeren naar behoefte herhalen. 

Niet geschikt voor heen en weer breien, het 
motief loopt scheef. Voor rondbreien is dat 
geen bezwaar.
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VI-5 Stralenrandje

  Aantal steken deelbaar door 13.
Deze 24 toeren naar behoefte herhalen. 

 Let op: verdraaid rechte steken moeten aan de 
achterzijde verdraaid averecht worden gebreid.

VI-5

VI-6 Vlaggenrandje

 Aantal steken deelbaar door 9.
Na 7 toeren toeren verzet je de geel gemarkeerde 
steek (de laatste mindering van toer 7) naar de eerste 
nld. Dus het begin van de ronde verschuift 1 st naar 
rechts. Brei aan het begin van toer 8 deze verzette st 
(geel) niet maar haal deze av af, dan eerst 2 verdr r, 
6 av, daarna de toer door steeds 3 verdr r, 6 av. 
In de volgende toeren weer helemaal volgens schema.

Alleen geschikt voor rondbreien. Het gaat scheef lopen 
doordat in elke 7e toer een steek moet worden verzet.

VI-6
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VI-7 Preciosarandje

  Aantal steken deelbaar 
door 21.

Deze 16 toeren naar behoefte 
herhalen. 

 Makkelijk heen en weer te 
breien want alle AK toeren worden 
averecht gebreid.

VI-7

VI-8

VI-9

VI-10
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VI-8 Strepenrandje

  Aantal steken deelbaar door 17.

De 18 toeren kunnen naar behoefte in de 
hoogte worden herhaald.

 Makkelijk heen en weer te breien omdat 
alle teruggaande toeren t/m toer 12 av worden 
gebreid. Toeren 14 en 16 worden r gebreid aan 
de AK.
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VI-9 Andreasrandje

  Aantal steken deelbaar door 8.
(+2 bij heen en weer breien)
Deze 10 toeren kunnen naar behoefte in de 
hoogte worden herhaald.

 Makkelijk heen en weer te breien omdat 
alle teruggaande toeren 2r, *5 av/2 r * worden 
gebreid. voor de symmetrie worden de twee 
extra opgezette steken av gebreid aan het 
eind van de VK toer.

VI-10 Ganze-oog-randje 

  Aantal steken deelbaar door 4.
Let op dat de dubbele omslag steeds tussen 
de 2 rechte steken uit de vorige toer in komt.
De eerste 2 toeren zijn eenmalig.
Daarna alleen de 8 toeren tussen de rode 
lijnen in de hoogte herhalen. 

 Je breit uit de dubbele omslagen aan de 
AK steeds eerst 1 r en dan 1 av. 
In toer 7 verander je aan het begin en eind 
van de toer de getekende steken in 2 st r, 
resp. rechts st 1 en 2 en links st 3 en 4.

Christine Sluter Deel 1 - VI 71

9

6

3

8

5

2

7

4

1

10

2 134

9

6

3

8

5

2

7

4

1

10

8 27 16 5 34



Deze muts is grotendeels gebreid 
in patroon VI-11 het ‘Dambord-
randje’ 
De gerimpelde stroken aan de 
voorkant zijn met een ander 
gaatjesmotief in afwisselend 
rechte en averechte steken 
gebreid. Datering en herkomst 
van zulke stukken is vaak lastig 
te zeggen, het is in ieder geval 
streekdracht. 

Nachtmuts, inv. nr. HM.709, 
Nederlands Openlucht-
museum Arnhem 
(Bruikleen Koninklijke 
Verzamelingen Den Haag).

VI-11

VI-12

VI-13
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VI-12 Louizenrandje

  Aantal steken deelbaar door 9.
(+ 2 bij heen en weer breien)
Boven de blauwe lijn verspringt het motief. 
Deze 16 toeren naar behoefte in de hoogte 
herhalen.

 De extra steken (hier niet getekend) aan 
weerskanten VK r en AK av breien, ze zijn 
nodig vanwege de omslagen aan de zijkanten.

VI-13 Palmrandje

  Aantal steken deelbaar door 9.
Voeg bij heen en weer breien links aan het 
eind van de toer nog 2 steken toe en brei die 
averecht (VK) en teruggaand recht (AK).
Deze 6 toeren kunnen naar behoefte in de 
hoogte worden herhaald.

VI-11 Dambord-randje

  Aantal steken deel-
baar door 8 (+ 2 bij heen en 
weer breien). 
Deze 16 toeren kunnen naar 
behoefte in de hoogte 
worden herhaald. 

 Alleen de 8 st binnen de 
rode lijnen herhalen. 

 Aan weerskanten van 
de toer 1 extra steek 
toevoegen (roze blokjes) 
vanwege de omslagen 
aan de rand. Brei het hele 
schema, waarbij het deel 
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tussen de rode lijnen naar behoefte herhaald 
wordt tussen het linker en rechter deel in. 
Let op: in toer 15 zit een klein verschil.
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VI-14 VI-15

VI-14 Aurorarandje 

  Aantal steken deelbaar door 21.
(+ 4 bij heen en weer breien)
Deze 4 toeren kunnen naar behoefte in de 
hoogte worden herhaald. 
 

 Voeg rechts de 4 extra st toe en brei die 
als de laatste 4 st uit het schema (bij de staal 
niet gedaaan).

VI-15 Regenboograndje

  Aantal steken deelbaar door 13.
(+2 bij heen en weer breien)
Deze 6 toeren kunnen naar behoefte in de 
hoogte worden herhaald.

 Voeg links aan het eind van de toer de 
2 st toe en brei die av.
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VI-16 Theebladrandje

  Aantal steken deelbaar door 9.
(+ 1 bij heen en weer breien) 
T/m toer 32 zie je hier 2 x het hele motief van 
16 toeren.
In de tweede helft (tussen de blauwe lijnen) 
verspringt het motief, zie foto boven. Daarvoor 
hoef je geen steek te verzetten.
Toer 33 is weer toer 1.  

 Dit motief leent zich goed voor heen 
en weer breien omdat alle even toeren (AK) 
recht worden gebreid. Links aan het eind van 
de toer komt de extra steek, vanwege de 
omslagen aan de rand, deze wordt r gebreid 
aan de VK. 

Deze 16 of 32 toeren kunnen naar behoefte in 
de hoogte worden herhaald.

VI-16
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VI-18 Verzet Ajourrandje

  Aantal steken deelbaar door 4 
(+ 2 bij heen en weer breien).

 Tip: In plaats van 2 verd r sbr kun je ook: 
1 av afh, 1 verdr dan de afgeh st overhalen 
(zelfde effect). 
Aan het eind van toer 8 brei je de eerste 2 st 
van naald 1 over op naald 4 en begint dan toer 
9 met 2 verdr sbr, omsl, 2 r en zo verder.

 Zet een veelvoud van 4 st plus 2 extra op. 
Brei in toer 1 t/m 8 aan het eind van de toer 2 
r en deze st teruggaand als 2 av. 
Voor het verspringen van het motief brei je 
de volgende 8 toeren aan het begin van de 
toer 2 r (VK) en eindig je de teruggaande toer 
(AK) met 2 av. 
Tip: Verdraaid averecht samenbreien aan de 
achterzijde gaat erg lastig. Je kunt ook i.p.v. 
deze mindering in de oneven toeren (VK) een 
abo (overh) maken en in de even toeren (AK) 
2 av sbr. 

VI-17 Kantrandje

 Aantal steken deelbaar door 7.
Herhaal deze 4 toeren naar behoefte.

Niet geschikt voor heen en weer breien, 
loopt scheef.

VI-17 VI-18
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Heen en weer gebreid (op 2 naalden).

Rond gebreid (op 4 sokkennaalden of een rondbreinaald)

Omslag

Patroonherhaling, tussen rode lijnen, tenzij anders vermeld

Toegevoegde steek bij heen en weer breien, meestal aangegeven in een aparte kleur

Geen steek, gewoon negeren

Afkanten

VK: recht
AK: averecht

VK: averecht
AK: recht
VK: verdraaid recht breien (door achterkant lus insteken van voor naar achter)
AK: verdraaid averecht breien (door achterkant lus insteken van achter naar voren)

VK: 3 verdraaid recht samenbreien (door achterkant lussen insteken van voor naar achter)
AK: 3 verdraaid averecht samenbreien (door achterkant lussen insteken van achter naar voren)

Bij rondbreien wordt een geel gemarkeerde steek verzet naar een andere naald, 
in de tekst bij het patroon wordt dit uitgelegd

VK: 2 averecht samenbreien
AK: 2 recht samenbreien

VK: 1 recht afhalen, 1 recht, dan de afgehaalde steek overhalen
AK: 2 verdraaid averecht samenbreien (door achterkant lussen insteken van achter naar voren)

VK: 2 recht samenbreien
AK: 2 averecht samenbreien

VK: 2 verdraaid recht samenbreien (door achterkant lussen insteken van voor naar achter)
AK: 2 verdraaid averecht samenbreien (door achterkant lussen insteken van achter naar voren)

VK: 3 recht samenbreien (of: 1 recht afhalen, 2 recht samenbreien en afgehaalde steek overhalen)
AK: 3 averecht samenbreien

Kabel over 6 steken (VII-8). Zet 3 st over op een hulpnld voor het werk, 
brei de volgende 3 st recht, dan 3 recht van hulpnld (niet verdraaien)

Rondbreien 
Legenda bij de telschema’s van hoofdstuk VI en VII
Een aantal patronen is ook geschikt voor heen en weer breien. Lees de even toeren (AK) dan van links 
naar rechts, maar je moet de symbolen wel anders interpreteren voor de achterkant, zie hieronder.
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Voor verklaring afkortingen zie pag. 12


