polsmofjes

moeilijkheidsgraad:

DOE HET ZELF
brei een paar polsmofjes
uit 1890

Dankzij mobiele telefoons, tablets en computers zijn polsmofjes – handschoenen zonder vingers – opnieuw in de mode. Een beginnende breier
of breister van nu kan daarvoor zonder problemen het patroon voor een
polsmof gebruiken uit Walesons breiboekje van 1890.
De naamgeefster van dit boekje, Catharina Maria Wilhelmina Waleson,
gaf les aan de Rijksnormaalschool (een opleiding voor onderwijzers) in
Den Helder. Ze was een ambitieuze jonge vrouw, want al op haar 22ste
bracht ze een handleiding uit voor het geven van handwerkonderwijs.
De eerste uitgave van het naar haar genoemde breiboekje maakte ze
niet meer mee, omdat ze overleed toen ze nog maar 27 jaar was.
Haar patronen zijn voor brei(st)ers van nu echter nog steeds goed te
gebruiken. Zo zijn deze 120 jaar oude polsmofjes ook helemaal van nu.

wat heb je nodig?
1 bol wol (50 gram) voor breipennen 4
en 1 paar breipennen 4.
hoe ga je te werk?
Steken: recht en averecht.
Afkanten: 2 steken breien, *[de 1e steek
over de 2e halen], steek breien, *herhalen.
A voor het handgedeelte:
Ribbels = alle toeren recht breien (een
toer betekent: alle steken van een pen
breien).
B voor de boorden:
Brede ribbels van twee toeren recht en
twee toeren averecht tricot. Werkwijze
in 4 toeren: goede kant beginnen: toer 1
averecht, toer 2 recht, toer 3 recht, toer
4 averecht.
opzetten
Opzetten met 1 naald: 30 steken. Kijk
online hoe je de steken op moet zetten.
Het bovenste boordje is 4 steken breed,
het handgedeelte in ribbels 16 steken
en de boord voor de pols is 10 steken
breed.
breien
Toer 1: 4 steken averecht (B), 16 steken
recht (A), 10 steken averecht (B).
Toer 2: alle steken recht.
Toer 3: alle steken recht.
Toer 4: 10 steken averecht (B), 16
steken recht (A), 4 steken averecht (B).
Deze 4 toeren steeds herhalen.

versiering
Als het handgedeelte 20 ribbels hoog
is, ter versiering op de hand 3 strepen
recht tricot breien.
Dat wil zeggen, alleen in toer 2: 10 steken recht voor de pols, 5 steken recht in
het handgedeelte, 11 steken averecht in
het handgedeelte, 4 steken recht voor
het bovenste boordje. Daarna weer
gewoon doorgaan met de toeren. Na 3
ribbels nogmaals een tricotstreep breien
(2 x), zodat je in totaal 3 strepen krijgt.
Doorgaan met de 4 toeren tot een totale
hoogte van 16 of 17 brede ribbels van
de boord.
duim
Aan de goede kant: 8 steken afkanten,
doorbreien tot het eind. Volgende toer
de 10 steken van de boord afkanten.
Verder breien en voor de duim aan het
einde van de naald 6 steken erbij opzetten. Bij de duim worden de eerste 3
steken zoals de boord gebreid.
Heen-en-weer breien, telkens aan het
begin van de teruggaande toer 1 steek
minderen, zodat daar een schuine kant
ontstaat. Totaal 10 ribbels breien, dan
de resterende steken afkanten.
afwerking
Lapje dubbelvouwen met de goede kant
tegen elkaar: zijkanten aan de bovenkant en de boord aan elkaar vast naaien.
De duim dubbelvouwen, het rechte stuk
aan elkaar vast naaien, dan het schuine
stuk aan het handgedeelte naaien. Draden afhechten en polsmofje keren zodat
de goede kant buiten zit.
Dit is de polsmof voor je rechterhand.
De polsmof voor je linkerhand in spiegelbeeld breien.

Dit patroon is gebaseerd op een
miniatuurpolsmofje uit de collectie
van het Fries Museum.
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