Overzicht veelgebruikte afkortingen

br4st dec

brioche 4 stitch decrease

BO

bind off

br4st inc

brioche 4 stitch increase

br8st in
brk
brkyobrk

brioche 8 stitch increase
brioche knit
brioche knit, yarn over, brioche knit

brLsl dec

left-slanting brioche decreases

brp

brioche purl

brRsl dec

right-slanting brioche decreases

C

Circumference

C1L

cross 1 over 2 left

C1R

cross 1 over 2 right

c2b

cable 2 back

c2f

cable 2 front

c4b

cable 4 back

c4f

cable 4 front

c6f

cable 6 front

c8f

cable 8 front

CC
cn
CO
CS
DPNs
inc
k
k2tog
k3tog
kfb
kfbf
LH

Contrast colour
cable needle
Cast on
contrast side
Double pointed needles
increase
knit
k2tog
knit 3 stitches together
knit front and back of a stitch
knit front back and front of stitch
Left hand

LPT

left prul twist

LT

left twist

m1

make one

m1 eyelet

make 1 eyelet

M1L

make 1 left slanting

m1-p

make 1 purlwise

M1R

make 1 right slanting

MC
MS
p
p2tog
p3tog
p4tog
pfb
PM
ptbl
rep
RH
Rnd

Main Colour
main side
purl
purl 2 stitches together
purl 3 stitches together
purl 4 stitches together
purl front an back
Puit marker
purl through back loop
repeat
right hand
Round

RPT

right purl twist

RS

right side
slip 1, knit 2 stitches together, pass slipped stitch
over
slip 1, knit 2 stitches together, pass slipped stitch
over
slip
slip 1, knit 2 stitches together, pass slipped stitch
over
slide work
slip marker

sk2p
sk2po
Sl
sl1-k2tog-psso
slide
sm

Haal 2 steken recht af, plaats volgende 2 steken op kabelnaald aan voorzijde van het werk. Brei de volgende
steek (recht) en haal de tweede afgehaalde steek over deze steek heen. Plaats de steek terug op de
linkernaald. Haal nu de volgende steek over, plaats de steek op de rechteraald en haal de eerste afgehaalde
steek over. Plaats de steken van de kabelnaald terug op de linker naald, plaats steek van rechternaald terug
naar linkernaald, haal de 2 steken van de kabelnaald over deze steek heen. De steek is nu af, verplaats hem
naar de rechternaald.
afkanten
Brei in 1 steek: 1 steek recht met omslag, omslag, 1 steek recht met omslag, omslag, 1 steek recht met
omslag
Brei in 1 steek: (1 steek recht met omslag, omslag) 4x, eindig met 1 steek recht met omslag
Brei de steek recht samen met de omslag
Brei een brk, haal de steek niet af maar maak een omslag, maak nog een brk in dezelfde steek
Haal de eerste steek recht af, brk de volgende 2 steken samen (dus steek met omslag en steek zonder omslag
samen breien). De afgehaalde steek overhalen.
Brei de steek averecht samen met de omslag
Haal de eerste steek recht af, brei volgende steek recht. Haal afgehaalde steek over zojuist gebreide steek
heen. Zet de steek terug op de linkernaald en haal de volgende steek over deze steek heen. Plaats deze steek
op de rechternaald.
omvang, omtrek
Zet 1 steek op kabelnaald en houd voor het werk. Brei 2 steken recht, brei vervolgens de steek van de
kabelnaald recht
Zet 1 steek op kabelnaald en houd achterr het werk. Brei 1 steek recht, brei vervolgens de steken van de
kabelnaald recht
Zet 1 steek op kabelnaald naar achterkant van het werk. Brei 1 steek van naald recht, brei vervolgens 1 steek
op kabelnaald recht
Zet 1 steek op kabelnaald naar voorkant van het werk. Brei 1 steek van naald recht, brei vervolgens 1 steek
op kabelnaald recht
Zet v2 steken op kabelnaald naar achterkant van het werk. Brei 2 steken van naald recht, brei vervolgens 2
steken op kabelnaald recht
Zet 2 steken op kabelnaald naar voorkant van het werk. Brei 2 steken van naald recht, brei vervolgens 2
steken op kabelnaald recht
Zet 3 steken op kabelnaald naar voorkant van het werk. Brei 3 steken van naald recht, brei vervolgens 3
steken op kabelnaald recht
Zet 4 steken op kabelnaald naar voorkant van het werk. Brei 4 steken van naald recht, brei vervolgens 4
steken op kabelnaald recht
contrastkleur
kabelnaald
opzetten
contrasterende zijde
sokkennaalden
meerderen
rechte steek
2 steken recht samenbreien (enkele mindering)
3 steken recht samenbreien (dubbele mindering)
brei recht door de voorste en achterste lus van de steek (enkele meerdering)
brei recht door de voorste, achterste en weer de voorste lus (dubbele meerdering)
linkerhand
Zet 1 steek op een kabelnaald en houd voorr het werk. Brei 1 steek averecht van linkernaald, brei vervolgens
steek op kabelnaald recht
Brei de tweede steek op de linkernaald door de achterste lus. Brei vervolgens de eerste en de tweede steek
op de linkernaald door de achterste lus samen en laat ze tegelijkertijd af glijden.
1 steek meerderen (kies je favoriete methode)
Met linkernaald van voor naar achteren insteken onder horizontale draadje onder net gebreide steek. Haal
dit draadje op de linkernaald en brei een normale rechte steek.
Naar links leunende meerdering: steek linkernaald van voor naar achteren onder horizontale draad tussen de
steken. Brei door de achterste lus een rechte steek
Steek met de linkernaald onder de horizontale draad tussen de laatste en volgende steek in. Brei deze lus
averecht.
Naar rechts leunende meerdering: steek linkernaald van achteren naar voren onder horizontale draad tussen
de steken. Brei met deze lus een normale rechte steek
hoofdkleur
hoofd zijde
averechte steek
2 steken averecht samenbreien (enkele mindering)
3 steken averecht samenbreien (dubbele mindering)
4 steken averecht samenbreien (3 steken geminderd)
brei averecht door de voorste en achterste lus van de steek (enkele meerdering)
Plaats stekenmarkeerder
Brei averecht door de achterste lus
herhaal
rechterhand
toer
Zet 1 steek op een kabelnaald en houd achter het werk. Brei 1 steek recht van linkernaald, brei vervolgens
steek op kabelnaald averecht
goede kant of voorkant van het breiwerk
Haal een steek af. Brei de volgende 2 steken recht samen. Haal de afgehaalde steek over.
Haal een steek af. Brei de volgende 2 steken recht samen. Haal de afgehaalde steek over.
afhalen
Haal een steek af. Brei de volgende 2 steken recht samen. Haal de afgehaalde steek over.

t4f

twist 4 front

tbl
turn

through back loop
turn work

w&t (RS)

wrap and turn (right side)

w&t (WS)

wrap and turn (wrong side)

WS
wyib
wyif
Yf

wrong side
with yarn in back
with yarn in front
yarn forward

Werk niet keren, maar steken naar andere uiteinde van de naald verschuiven
stekenmarkeerder afhalen
Haal 2 maal een steek recht af. Plaats deze steken terug op de linker naad en brei recht samen door de
achterste lus.
Haal 3 maal een steek recht af. Plaats deze steken terug op de linker naad en brei recht samen door de
achterste lus.
steek (steken)
Zet 2 steken op een kabelnaald aan achterkant van werk. Brei 2 steken recht van naald, brei vervolgens 2
steken van kabelnaald averecht.
Zet 2 steken op een kabelnaald aan voorkant van werk. Brei 2 steken averecht van naald, brei vervolgens 2
steken van kabelnaald recht.
door de achterste lus
werk omkeren
Dit is een methode om verkorte toeren te breien. Zoek in youtube naar: verkorte toeren breien, methode
met omslag
Dit is een methode om verkorte toeren te breien. Zoek in youtube naar: verkorte toeren breien, methode
met omslag
verkeerde kant of achterkant van het breiwerk
met garen achter het werk
met garen voor het werk
garen naar voren

Yf sl1yo

yarn forward, slip 1, leave yarn in front

Garen naar voren (tussen naalden in), volgende steek averecht afhalen, garen aan voorzijde houden

yo

yarn over

Omslag

Gauge
Garter
Stockinette
Notions

Stekenverhouding
Ribbelsteek
Tricotsteek
Hulpmiddelen

ssk

slip slip knit

sssk

slip slip slip knit

St(s)

stitch(es)

t4b

twist 4 back

