Vingerbreien
Gebruik je vingers als breipennen, een leuke variant op het breien zoals oma dat doet
Brei een sjaal voor je pop of knuffel. Vind je breien suf klinken? Dan heb je geluk want je mag
namelijk breien met je vingers. En dat is eigenlijk best wel cool!
Duur

: 30 minuten

Voorbereidingstijd

: 10 minuten

Doelgroep

: 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit

: Creatief

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen

Wat heb je nodig?
Voor een sjaal van ongeveer 60 cm heb je het volgende nodig:
ongeveer 11 meter wol
schone vingers
schaar

optioneel: liniaal om je breiwerk op te meten
optioneel: pop of knuffel om de sjaal te passen tijdens het
breien
optioneel: stappenplan uit de bijlage

Wat gaan we doen?
We gaan een sjaal vingerbreien voor een pop of knuffel. In plaats van het breien met breipennen zoals oma dat altijd doet, gebruiken we
onze vingers om te breien. Het is even een handigheid die je onder de knie moet krijgen. Je hebt dus wat geduld en oefening nodig bij het
maken van je breiwerk. Geef niet te snel op!

Voorbereiding
Bedenk vooraf met de kinderen welke kleuren wol leuk zouden zijn om mee te werken. Maak hiervan een lijstje dat je erbij kunt
houden tijdens het inkopen van de wol. Je kunt indien mogelijk ook samen met de kinderen naar de winkel gaan.
Bij het kopen van een bol wol kun je op het etiket zien hoeveel meter wol er op de bol zit. Voor een sjaal van ongeveer 60 cm heb
je 11 meter wol nodig. Dus 3 sjaals is 33 meter wol.
Zorg dat er voldoende bollen wol aanwezig zijn zodat iedereen lekker aan de slag kan.
Oefen vooral zelf even met het vingerbreien. Op deze manier kun je de kinderen makkelijker weer op weg helpen als het even niet
lukt.
Print het stappenplan uit de bijlage uit zodat je die erbij kunnen houden tijdens het breien en tussendoor kunt spieken.
Je kunt ook het ﬁlmpje uit de kijktip gebruiken tijdens het breien door na elke stap het ﬁlmpje even op pauze te zetten.

Kijktip!
https://www.youtube.com/watch?v=pognpLKKN3s

Aan de slag!
Hoe je breiwerk eruit gaat zien hangt af van de dikte van de wol waarmee je gaat werken en de dikte van je vingers. Heb je dunne vingers
en gebruik je dikke wol? Dan zal je een ander resultaat krijgen dan wanneer je dikke vingers hebt en dunne wol gebruikt. Hierin zal je wat
meer gaten terug vinden. Bedenk dus van tevoren welke wol past bij jouw vingers en het resultaat dat je wilt bereiken. Daar gaan we dan!
Stap 1: Gebruik je een nieuwe bol wol? Probeer dan het begin van de bol binnenin de bol te vinden. Als je aan deze kant van de bol begint
zal de bol minder van je weg rollen en netjes naast je blijven liggen.
Stap 2: Leg de draad over je hand en klem het uiteinde tussen je duim en je hand. Ben je rechtshandig? Dan leg je de draad over je
linkerhand. Ben je linkshandig? Dan leg je de draad over je rechterhand.
Stap 3: Begin met het slalommen van de draad om je vingers. Trek de draad niet te strak om je vingers! Dat werkt niet lekker en doet zeer
aan je vingers. Tip: kijk goed naar de foto's in de bijlage hoe de draad om je vingers moet lopen!
Stap 4: Vanaf je pink slalom je met de draad terug naar je wijsvinger.
Stap 5: Slalom nogmaals met de draad heen en terug om je vingers. Op iedere vinger zitten nu 2 lussen.
Stap 6: Pak nu de onderste lus op en haal deze over je vinger heen naar achteren. Je begint bij je pink, dan de ringvinger, de middelvinger
en als laatst je wijsvinger. Er zit nu weer 1 lus om iedere vinger. Schuif de lussen om je vingers terug naar beneden.
Stap 7: Als je bij je wijsvinger bent begin je opnieuw. Je slalomt opnieuw heen en terug rond je vingers. Er zitten nu weer 2 lussen om
iedere vinger. Haal de onderste lus opnieuw over je vinger. Blijf dit herhalen tot jij je breiwerk lang genoeg vindt.
Stap 8: Draai je hand na een tijdje om en je zal zien dat er een echt breiwerk ontstaat!
Stap 9: Is je breiwerk lang genoeg? Haal het dan voorzichtig van je vingers af. Kijk goed uit! Het breiwerk kan snel uitrafelen en dat zou
toch jammer zijn. Tip: wil je zeker weten dat je breiwerk lang genoeg is? Pas het dan even bij een pop of knuffel op de BSO terwijl je bezig
bent.
Stap 10: Knip (als dat nodig is) het draad van de bol af. Zorg dat je voldoende draad overhoudt om je werk af te hechten.
Stap 11: Haal het uiteinde van de draad door de lussen
Stap 12: Trek de draad aan. Leg een knoop in de draad aan de beide uiteinden van je breiwerk. Zo, nu kan je breiwerk niet meer uitrafelen!

Tips
Brei een leuke sjaal voor de sneeuwpop!
Heb je het vingerbreien onder de duim en is een sjaal te simpel voor jou? Dan kun je op het internet nog een heleboel andere
leuke projecten vinden.
Vind je jouw breiwerk met 1 draad te dun worden? Dan kun je met een dubbele draad gaan werken. De stappen blijven hetzelfde.
Je werkt nu alleen met 2 draden tegelijk.
Door de zijkanten van je breiwerk aan elkaar te naaien krijg je een bredere lap. Leuk als je een lekkere brede sjaal wilt maken. Je
hebt dan wel meer wol nodig natuurlijk.
Als je het breiwerk tijdens het vingerbreien al wilt verbreden kan dit ook. Je hebt dan wel meer wol nodig natuurlijk. Kijk hier hoe
je dat doet. Let op! Het ﬁlmpje is in het Engels.

Bron
https://wolenco.nl/wol-co-junior-vingerbreien/
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Probeer bij een nieuwe bol wol het
begin van de draad binnenin de bol te
vinden.
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Vanaf je pink slalom je met de draad
terug naar je wijsvinger.
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Leg de draad over je hand en klem het
uiteinde tussen je duim en je hand.

stap 5

Begin met het slalommen van de draad
om je vingers.

stap 6

Slalom nogmaals met de draad heen
en terug om je vingers. Op iedere vinger
zitten nu 2 lussen.

stap 8

Pak nu de onderste lus op en haal deze
over je vinger heen naar achteren. Je
begint bij je pink.

stap 9

Blijf de stappen 3 tot 6 herhalen tot jij je
breiwerk lang genoeg vindt.

Draai je hand na een tijdje om en je zal
zien dat er een echt breiwerk ontstaat!

Als het breiwerk langgenoeg is haal je
het voorzichtig van je vingers.
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Knip het draad van de bol af. Zorg
dat je een stukje overhoudt voor het
afhechten.

Haal het uiteinde van de draad door de
lussen.

Trek de draad aan. Leg een knoop in
de draad aan de beide uiteinden van je
breiwerk.
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