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De Long Tail Cast On (LTCO) 
De Long Tail Cast On is een opzet die het meest wordt gebruikt. ‘Long Tail’ betekent lange 
staart, ‘Cast On’ betekent opzetten. De Long Tail verwijst naar de draadlengte die je vooraf 
moet bepalen voor de opzet. De Nederlandse term voor deze opzet is niet bekend. 

 

1. Neem een stuk draad van ca 15 á 20 cm. 

 

 

2. Draai de draad zo vaak om de naald als het 
aantal steken dat benodigd is voor de opzet. 

 

 

3. Houd vast waar je bent uitgekomen. 

 



 
 

© www.dehandwerkjuf.nl 
 

De Long Tail Cast On (LTCO) 

 

4. Leg nu de draad over de duim en wijsvinger. 
Het losse uiteinde over de duim, het deel van de 
draad die naar de bol toe gaat over de wijsvinger. 

 

 

5. Je kunt beginnen door de naald onder de draad 
te leggen en de draad even met de vinger vast te 
houden voor je verder gaat..... 

 

 

6. ....maar beter is om de naald achter de draad 
langs te steken, van boven naar beneden..... 
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7. ...... en de naald weer met de punt naar voren 
te draaien nadat de draad is opgepikt. Er is nu 
een draaiing in de draad ontstaan. 

 

 

8. Nu begint het daadwerkelijke opzetten. Dit is de 
uitgangspositie. 

 

 

9. Breng de punt van de naald onder de draad door bij 
de duim, van voor naar achter. 
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10. Breng de punt van de naald vervolgens naar de 
wijsvinger toe, boven de draad. 

 

 

11. Pak de draad bovenlangs op, onder de draad 
door. 

 

 

12. Haal de naald nu door de lus die om de duim 
is ontstaan. Het is handig om de duim daarvoor 
naar boven te bewegen, zodat de naald makkelijk 
door de lus heen kan worden gehaald. 
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13. Er heeft zich nu een steek op de naald 
gevormd. Trek de voordraad aan. Doe dit 
zorgvuldig bij elke gemaakte steek, zodat een 
regelmatig patroon ontstaat. 

 

14. Herhaal voor elke te maken steek de stappen 8 t/m 13. 

 

En dit is het resultaat. Op de voorkant zie 
je op de onderrand lusjes en op de 
achterkant zie je ribbels als van de 
averechte steek. 

 

 

 

De eerste steek kan overigens ook op de naald worden gezet door een schuifknoopje te maken 
en die op de linkernaald te zetten. Herhaal dan de stappen 8 t/m 13 en let op dat je de draden 
juist over de duim en wijvinger legt - losse draadeinde over de duim. 

Deze opzet wordt snel te strak. Dit kan worden opgelost door met een dikkere naald op te 
zetten dan waarmee je gaat breien, of door 2 naalden te gebruiken bij de opzet. Verwijder in 
het laatste geval de extra naald na de opzet, dan heb je ook lekker losse lussen om je eerste 
toer mee te breien. Kijk middels een proeflapje welke naald of naaldencombinatie het 
gewenste effect geeft. Té los is ook niet mooi. 

Als je erg veel steken moet opzetten, neem dan een redelijk aantal steken (bijvoorbeeld een 
kwart of iets dergelijks), en draai die om de naald. Kijk vervolgens hoeveel draad je hebt 
gebruikt en vermenigvuldig dan de gemeten lengte van de deelopzet met een factor om tot het 
totale aantal steken te komen. Onthoud dat, als je met dubbele naalden gaat opzetten, het 
draadverbruik over deze 2 naalden moet worden bepaald. 
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Resultaat als de eerste toer na de opzet 
recht wordt gebreid. De ribbeltjes tonen 
zich aan de voorkant van het werk. 

 

 

  

Resultaat als de eerste toer na de opzet 
averecht wordt gebreid. De rechte steken 
lopen tot aan de lusjesrand door. 

 

 

 

 

Maak een consequente keuze of je na de opzet in de eerste naald recht of averecht breit. Beide 
mogelijkheden zijn goed en een persoonlijke keuze, maar als je twee gelijke onderdelen in een 
werkstuk hebt, houd ze dan wel gelijk. 

 


