Lesbrief – Vorkbreien
Iedereen blij met breien!
In het prentenboek Blij als ik brei breit schaap Mop er lustig op los. Ze
is dol op breien. Ze breit en breit. En als andere schapen vragen wat
ze breit, zegt ze: ‘Ik wil gewoon breien. Ik word blij als ik brei. Ik brei
een sjaal tot aan de maan.’
Als je Blij als ik brei voorleest in de klas, kun je er een kort project van maken. Het verhaal
en de illustraties vormen een mooie introductie op het leren breien. Ingewikkeld? Welnee!
Kinderen vanaf vier jaar kunnen al leren breien met de breivork. Met een breivork en een
bolletje wol maak je in een handomdraai een koord. Van dat koord is bijvoorbeeld een
armbandje of slinger te maken. Heel feestelijk!

Vorkbreien
Met een houten breivork brei je eenvoudig en snel een koord. De
techniek heeft iets weg van punniken, maar dan makkelijker. Onder
begeleiding kunnen ook jonge kleuters vorkbreien.
Van het koord dat ontstaat, kun je van alles maken. Denk aan een
boekenlegger, een armbandje of ketting. Met enkele kralen of knopen
erbij is het al snel iets heel bijzonders. Maar je kunt ook aan het werk
zoals Mop, het schaap uit Blij als ik brei: dan maak je een eindeloos lang
koord!

Wat heb je nodig?





Een breivork (te koop bij hobby- en handwerkwinkels)
Bolletjes wol (voor jonge kinderen liefst wat dikker garen - dat
breit makkelijker)
Een stopnaald
Eventueel kralen, knopen, schelpjes met een gat erin en lintjes
ter versiering
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Aan de slag!
Om te beginnen moet je steken opzetten. Kijk hiervoor goed naar
tekening 1. Haal het uiteinde van de draad door het gat in de
breivork. Hou de vork vast met het uiteinde van de draad naar je toe.
Leg je duim erop, zodat de draad niet los kan schieten. Wikkel
vervolgens de draad om de breivork (zoals op tekening 1). Je bent nu
klaar om te gaan breien.
Pak met je vingers de onderste draadlus van de rechter tand van de
breivork en haal die over de bovenste lus; doe hetzelfde met de
lussen op de linker tand (zie tekening 2). Trek je breiwerk strak, door
aan het uiteinde van de draad te trekken. Wikkel nu de draad
opnieuw om de breivork, zodat er aan beide kanten een lus bij komt.
Daarbij komen de overgebleven steken onder de nieuwe te zitten
(zodat je weer de situatie van tekening 1 krijgt).

Tekening 1

Herhaal deze stappen, zodat er een koord ontstaan. Als je het lang
genoeg vindt, moet je de steken afkanten. Dat doe je als volgt: knip
de wol zo af, dat er minstens 10 centimeter draad aan je breiwerk
blijft zitten. Haal de laatste twee lussen van je breiwerk van de
breivork af, haal het korte stukje draad gelijktijdig door de twee
lussen en trek de draad aan.
Je breiwerk is klaar. Je kunt de losse draden aan begin en einde
instoppen met een stopnaald. Mocht je echter een armband of
ketting willen maken, dan kun je de losse draden gebruiken om de
uiteinden aan elkaar te binden.

Tekening 2

Deze lesbrief is ontwikkeld bij Blij als ik brei, een prentenboek van Anke Werker en
Daniëlle Schothorst. Kijk voor meer informatie over het boek, de makers én voor meer
lesbrieven op www.schapenzaken.nl.
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