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De opzet met een holte / Tubular 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. Zet de steken op middels een tijdelijke opzet 
(provisional cast on). Gebruik daarbij een 
rondbreinaald. Zie voor de instructies hiervoor 
bij het betreffende onderdeel. Gebruik voor de 
naald waar de steken op komen te staan, een 
dikkere naald dan waarmee je de boordsteek 
uiteindelijk gaat breien. De helft van het aantal 
steken voor de uiteindelijke boord moet op de 
naald komen te staan. 

 

 

2. Brei een aantal toeren tricotsteek. Eindig met 
een rechte toer. De lengte van het breisel moet 
dubbel zo lang zijn als de holte moet worden, 
omdat deze lap wordt dubbelgevouwen. 

 

 

3. Draai de gebreide lap om. De steken die we 
moeten gaan gebruiken staan nog onder op de 
draad van de rondbreinaald. 
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4. Schuif de steken van de kabel op de naald. 

 

 

5. Vouw de lap dubbel. 

 

 

6. Brei nu om en om de steken van de voorste 
naald recht en de steken van de achterste naald 
averecht. Gebruik voor het breien een naald met 
de dikte waarmee je de boord verder wilt 
breien.We beginnen met een rechte steek op de 
voorste naald. 
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7. De eerste steek is gemaakt. 

 

 

8. Brei nu een steek averecht van de achterste 
naald. 

 

 

9. Er zijn nu 1 steek recht en 1 steek averecht 
gemaakt. 

 

 

10. Pas nu op. De steken die van de kabel van de 
rondbreinaald komen, staan om en om verkeerd 
op de naald. De steek die hier wordt getoond 
staat niet goed op de naald. 
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11. Steek om dit te ‘corrigeren’ daarom de naald 
in de achterste lus en maak een rechte steek. 

 

 

12. Nu wordt wederom een steek van de 
achterste naald averecht gebreid. 

 

 

13. De volgende steek staat goed op de voorste 
naald, dus die kan normaal recht worden gebreid. 

 

 

14. Wederom een steek averecht van de achterste 
naald. 
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15. En wederom een steek van de voorste naald 
die door de achterste lus moet worden gebreid. 

 

16. Herhaal de stappen totdat alle steken van de voorste en achterste naald zijn gebreid, en de 
uiteindelijke boord is ontstaan op de nieuwe naald. 

 

Je kunt nu verder gaan breien in 1-1 
boordsteek. Deze opzet heeft, behalve de 
fraaie ronding aan de onderrand, als 
voordeel dat hij erg rekbaar is, en er kan 
een koord of een elastiek door worden 
gehaald. 

 

 

 


