
                                Handschoenen met jacquard patroon 
 

                     
 
Het breien van handschoenen, met op de bovenhand, en in de binnenhand een verschillend jacquard 
patroon. De beschrijving is voor de linkerhand, de rechterhand in spiegelbeeld breien.    
 
Teken je eigen hand na op een vel papier, meet alles op, en verdeel het onder in te breien delen, 
(zie de tekening) en gebruik dit als jou patroon, en reken daarop elk deel uit aan de hand van je 
eigen tekening en proeflap. Schrijf je gegevens erin als garantie voor een goed passend resultaat. Hang 
dit aan de machine. 
 
We breien in tricot en Noors. De boord brei je zo lang als je hem wilt hebben.  
Het breedste gedeelte van je hand bepaald het aantal op te zetten steken. Zie de pijl in de tekening. 
Het aantal steken en toeren in de beschrijving zijn dus die van mijn linkerhand!! Mijn garen was 3 
draadjes dun industriegaren, in 2 kleuren. 
 
Opzetten: in 2 : 2  68 steken, en daarvan 34 steken in het midden van de machine hangen en de 2e 34 
steken links daarnaast plaatsen, zodat later bij het rond hangen voor de vingers met een 40 naalds 
dekkam de 2e helft recht achter de 1e helft komt, zodat er steeds in het midden van de machine gewerkt 
wordt. 
 
A- Boord breien: 50 toeren. En daarna alle steken naar het voorbed hangen. 
 
B-slot achterbed GX, voorbed N zwarte afstrijkers en op steekgrootte 5.5  6 trn tricot breien.  
Toerenteller op 0 zetten. 
- De linker helft van de steken (34) doorbreien met nylon koord en zo aan de machine laten hangen. 
 
C-Met de overige steken de binnenhand breien, b.v. met ponskaart 18 als volgt: alle steken een 
naaldgids geven, deco 4, voorslot BX linker pijltoets.  
Steekgrootte 5.5. 36 toeren jacquard  breien. nu zijn we bij de stippellijn in de tekening: 
Op dit punt voor de duim aan de rechterkant 10 steken doorbreien met een nylon koord, maar ook de 
steken meteen op een gewone draad zetten, want dit zijn de onder en bovenkantsteken voor de duim, die 
later verder wordt gebreid. Nu verder breien tot toer 56, deco wegzetten, slot N en : 

D- is 6 toeren breien met alleen de hoofdkleur. 
Draden nu afbreken, en de steken een nylon draad geven. Naaldgidsen weg zetten. 
 
C- Nogmaals breien maar dit wordt nu de bovenhand, met een ander patroon als volgt: de kaartlezer 
verplaatsen naar het midden van de steken die we aan de linkerkant hadden laten staan en die nu moeten 
gaan breien. Het nylon koord eruit. Naaldgidsen erbij, slot achterbed GX , voorbed BX , linker pijltoets. 
B.v. kaart 46 aanhangen, en tot  toer 56 breien op steekgrootte  5.5 Deco weg zetten, kaartlezer eraf, 
bijkleur. Draad afbreken, en nu nog  
 
 D- Nogmaals de 6 toeren hoofdkleur breien.  



Ook wordt het werk nu rond gehangen, waarbij opgelet wordt dat bovenhandsteken in het midden van 
het achterbed komen te hangen, precies tegenover de steken van v-bed. 
 
E- Nu voor de vingers: aan de rechterkant: 
Slot achterbed HX met beide pijltoetsen  en 10 st een naaldgids geven in WS. (werkstand) 
Voorbed HX met beide pijltoetsen en 10 st een naaldgids geven in RS. (ruststand) 
Toerentellercoulise boven de 10 breiende steken zetten en steeds voor elke vinger meeschuiven! 
Voor de wijsvinger nu 52 trn rond breien dan 10 steken elke 2e tr minderen en de naaldgidsen daarvan 
in de rail zetten. Draad door de laatste steek halen, en afbreken. Dit herhalen we voor alle vingers 
De overige vingers worden dus net zo gebreid, waarbij de middelvinger ongeveer 10 toeren meer 
krijgt. Steeds worden er 9 steken bij genomen + de 1e steek van het begin van de vorige vinger, 
dit is om tussen de vingers een mooie aansluiting te krijgen. 
Voor de pink de resterende 8 st gebruiken, en ongeveer 6 toeren minder breien. 
 
F-voor de duim: de steken die op een draadje gezet zijn aan hangen en 40 toeren breien. 
 
De handschoen kan nu afgewerkt worden, draadjes afhechten, naadjes dicht, en het boordje sluiten. 
 
Voor de passap 6000: maak eerst een proefje! 
Zoek twee kleine Noorse patronen met een gelijk aantal toeren voor de boven en binnenhand. 
Gebruik de enkelbeds jacquard  techniek voor de binnen- en  bovenhand. (Deel C) 
Voor de vingers de techniek voor rondbreien gebruiken. (delen E en F) 
                               

                               
 
Succes!   © Tini Radstaake. 
 
  


