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Tijdelijke opzet / Provisional Cast On 
De tijdelijke opzet is bedoeld om de steken, die op de hulpdraad staan, later te kunnen breien. 
De hulpdraad kan worden vervangen door een rondbreinaald. 

Hierna wordt de opzet met het gebruik van een hulpdraad voorgedaan. De goudbruine draad is 
de hulpdraad, met de naturel draad wordt het werk verder gebreid. 

 

1. Maak een schuifknoopje in de twee draden en 
zet deze op de naald in je rechterhand. 

 

 

2. Drapeer de hulpdraad over je linkerwijsvinger 
en de werkdraad over je duim. 

 

 

3. Manoevreer de naald vanuit het midden naar 
de duim toe. Beweeg de naald onder de 
werkdraad door en pak deze op. 
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4. Beweeg de naald naar boven. Er heeft zich nu 
een steek op de naald gevormd. 

 

 

5. Beweeg de naald naar achter naar de 
wijsvinger. Ga boven over de hulpdraad heen, .... 

 

 

6. ..., ga met de naald naar beneden onder de 
hulpdraad door, ..... 
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7. ....en naar voren. Ga onder de werkdraad door, 
.... 

 

 

8. .... beweeg de naald weer naar boven, waarbij 
de werkdraad wordt opgepakt. 

 

 

9. Beweeg de naald weer naar de wijsvinger 
onder de hulpdraad door, ..... 

 

 

10. ... en naar boven. Er zijn nu 2 steken 
gemaakt. Negeer de knoop, die wordt later bij 
het breien van de eerste naald verwijderd. 
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11. Herhaal de stappen 3 t/m 10. Als je klaar bent met opzetten en je gaat de eerste naald 
breien, houdt de hulpdraad dan goed vast om te zorgen dat de laatst gemaakte steek goed kan 
worden gebreid. 

 

De opzet met gebruik van een rondbreinaald: 

 

1. Maak een schuifknoopje in de werkdraad en 
zet deze op de naald in je rechterhand. 

 

 

2. Neem de rondbreinaald in je rechterhand, met 
de punt naar achter. 

 

 

3. Schuif de rondbreinaald een stukje naar achter, 
zodat de kabel van de rondbreinaald als 
hulpdraad kan gaan dienen. 
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4. Drapeer nu de kabel over je linker wijsvinger 
en de werkdraad over je duim. De volgende 
handelingen zijn identiek aan die bij het gebruik 
van een hulpdraad. 

 

 

5. Manoevreer de naald vanuit het midden naar 
de duim toe. Beweeg de naald onder de 
werkdraad door en pak deze op. 

 

 

6. Beweeg de naald naar boven. Er heeft zich nu 
een steek op de naald gevormd. 
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7. Beweeg de naald naar achter naar de 
wijsvinger. Ga boven over de kabel heen, .... 

 

 

8. . ..., ga met de naald naar beneden, ..... 

 

 

9. ....en naar voren. Ga onder de werkdraad door, 
.... 

 

 

10. .... beweeg de naald weer naar boven, waarbij 
de werkdraad wordt opgepakt. Beweeg de naald 
weer naar de wijsvinger onder de kabel door, ..... 
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11. ... en naar boven. Er zijn nu 2 steken 
gemaakt. Negeer de knoop, die wordt later bij 
het breien van de eerste naald verwijderd. 

 

12. Herhaal de stappen 4 t/m 11. Als je klaar bent met opzetten en je gaat de eerste naald 
breien, houdt de kabel dan goed vast om te zorgen dat de laatst gemaakte steek goed kan 
worden gebreid. 

 

Als je de steken van de tijdelijke opzet nodig hebt, kan je de hulpdraad verwijderen en de 
steken op een naald zetten. Je kunt níet de hulpdraad gewoon verwijderen en verder niets 
doen, want dat is hetzelfde als de naald uit je werk trekken en verder niets doen: de steken 
zullen vallen. Als je de eerste toer na de opzet niet mooi vindt, kan je die overigens gewoon 
uithalen en de vrijgekomen steken oppakken. Als je de kabel van een rondbreinaald gebruikt 
bij de opzet en je daar direkt op door wilt breien, moet je er rekening mee houden dat de 
steken om en om verkeerd op je naald staan. Je zult die steken dan verdraaid recht (of 
verdraaid averecht) moeten breien. 

Deze opzet kan je gebruiken als je bijvoorbeeld weinig wol hebt, en later nog een stuk aan je 
werk wilt maken als je daar nog genoeg wol voor hebt. Ook als je nog niet weet wat voor 
boord je wilt hebben aan je werkstuk, kan je dit gebruiken. Maar ook bij andere werkstukken, 
waarbij je weet dat je steken van de onderrand nodig gaat hebben, kan je deze opzet 
gebruiken. Expliciet wil ik nog het gebruik van deze opzet bij het maken van een holte onder 
een 1-1 boordsteek vermelden. 
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Dit is het resultaat als direkt na de opzet een 
toer averecht wordt gebreid voor de tricotsteek. 

 

 

 

 

 

 

Dit is het resultaat als direkt na de opzet een 
toer recht wordt gebreid voor de tricotsteek. 

 

 

  

 

 

 

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. 


