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Jacquard breien zonder lussen aan de achterkant.
Bovenstaand ziet u een mooie manier van jacquard breien die, na enige oefening,
een mooi, gelijkmatig werk geeft, dat aan de achterkant geen lussen vertoont. De
draad wordt namelijk om de andere steek “gehecht”. Tijdens het breien houden we de
meelopende draad steeds om de linker wijsvinger. De draden worden niet om elkaar
gedraaid, dus we hebben geen problemen met de bolletjes die in de war gaan! De
meeloopdraad loopt aan de achterkant in een soort zigzaglijn, zie foto’s
hieronder. We kunnen bij deze breiwijze slechts met 2 kleuren in één naald werken.
Hierboven ziet u een detail van een breiwerk dat op deze manier is gebreid, links de
goede kant, rechts de achterkant, u ziet geen lussen. Op de fase foto’s ziet u de
werkwijze.
Recht breien
Gewoon de rechternaald in de steek op de linkernaald steken om een rechte steek te
gaan maken, maar de draad nog niet om de pen slaan. Nu eerst de meelopende
draad om de rechternaald en om de linker wijsvinger slaan. Hierna de werkdraad weer
pakken en de steek gewoon recht breien; waarbij we de werkdraad onder de
meelopende draad laten glijden en dus alleen de werkdraad doorhalen. Al die tijd
blijft de lus om de linker wijsvinger; hij blijft daar ook als de volgende steek gewoon
recht gebreid wordt (tenzij u volgens uw patroon van kleur moet wisselen). Deze
twee steken steeds herhalen.
Averecht breien
De meeloopdraad om de linker wijsvinger slaan. Insteken voor de eerste averechte
steek, de meeloopdraad valt daarbij tussen de punten van de breipennen in. De
averechte steek breien, de meeloopdraad blijft boven de te maken steek. Bij de
volgende averechte steek houdt u de meeloopdraad voor de te breien steek. Na
enige oefening zult u merken dat dit goed gaat. U moet steeds de lus om uw linker
wijsvinger houden. Deze twee steken steeds herhalen.
Het is verstandig om eerst even te oefenen zonder een motief, dus gewoon één
kleur voor en één kleur achter.

Fase foto’s:

Afb. 1 naald insteken, meelopende draad omslaan.

Afb. 2 Volgende steeds gewoon recht breien.

Afb. 3 Meeloopdraad achter de te breien steek houden.

Afb. 4 Meeloopdraad voor de te breien steek houden.

