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Nr.104.899 - Vikingbreien
Knutselidee

Materiaal:

Kett ing

koperdraad in blauw, groen, goud, oranje en rood
eindsluitingen
rondhout 12 mm
kautschuk kettingen

Vikingbreien 
sieradenset

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:medium ca. 60 minuten

Knip 1 m van de rode draad af en zet acht lussen gelijk-
matig verdeeld over het rondhout op. Laat 20 cm aan een 
uiteinde van de draad over en maak een lus die iets groter 
is dan de omtrek van de gebruikte staaf. Draai de draadein-
den in elkaar. Schuif de lus op de staaf. Tussen de staaf en 
de draadlus moet rondom enige ruimte zijn voor de eerste 
lussen. Wikkel het korte uiteinde van de draad boven de 
lus strak om de stok heen en bevestig deze indien nodig 
met een elastiekje of plakband. Rijg het lange uiteinde van 
de draad van boven naar beneden onder de draad door 
en maak een kleine lus over de draad. Dit is de 1e opzet-
steek. Breng verdere steken gelijkmatig verdeeld over de 
staaf aan, op dezelfde manier, totdat het gewenste aantal 
bereikt is. 
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Verwijder de opzetsteken, rijg kleine draden door de uitein-
den van de draadslang en draai ze in elkaar. Druk de draad-
slang tot een diameter van ca. 6 mm samen. Verwijder dan 
de kleine draden weer. 

Comprimeren: De stijve en licht ongelijkmatige gebreide 
slang krijgt zijn gladde en gelijkmatige vorm en zijn uitein-
delijke lengte door deze samen te persen. Trek hiervoor 
de slang van het rondhout, knip de steken onder de opzet-
lessen af en verwijder de opzetlussen. Deze kan worden 
hergebruikt. Om te comprimeren, knip je een 15 cm lang 
stuk draad af en voert deze door twee draadlussen aan het 
bovenste uiteinde van de gebreide slang. Herhaal dit proces 
met nieuwe draadsecties totdat alle lussen zijn afgedekt. 
Neem de draadeinden bij elkaar en draai ze stevig, 2 cm, 
samen. Combineer de draadlussen aan het onderste slang-
uiteinde op dezelfde manier. Gebruik nu twee rondhouten 
staven of andere, niet te dunne staven als trekhulpmidde-

Kort de gecomprimeerde slang aan de rode uiteinden in. Verwijder los hangen-
de draadsteken met de tang.

Trek de draadslang over de kautschuk ketting en plaats deze in het midden. 
Druk de uiteinden iets tegen de ketting. Kort de kautschuk ketting in tot de 
gewenste lengte. Bevestig de sluiting met sieradenlijm en laat de lijm goed 
drogen. 

Ga dan verder met het werken, laag voor laag, rond het 
rondhout. Begin met de eerste breironde - vikingbreien 
lijkt meer op „rijgen“ dan op breien! Voor de eerste steek 
de draad van rechts naar links onder de eerste opzetsteek 
door leiden en maak een kleine lus. Ga op dezelfde manier 
verder en maak een lus in elke opzetsteek. Als de draad op 
is, knip dan 50 cm van de oranje draad af en bevestig deze 
volgens de basisinstructies. “Brei” dan steeds 50 cm in de 
kleurvolgorde goud, groen, blauw, rood. “Brei” tot slot het 
derde rode draaddeel. Armband

Knip 1 m van de rode draad af en knoop acht lussen gelijkmatig verdeeld rond 
het rondhout. Ga dan verder met het laag voor laag werken rond het rondhout. 
Als de draad opgebruikt is, knip dan 50 cm van de oranje draad af en bevestig 
deze volgens de basisinstructies. Werk dan steeds 50 cm in de kleurvolgorde 
goud, groen en blauw. “Brei” tot slot het tweede rode draaddeel (1 m). Ga door 
met het volgen van de stappen van de instructies voor de ketting!
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len. Duw steeds een deel tussen het uiteinde van de 
slang en het gedraaide draadeinde, pak beide met de 
handen vast en trek hier de slang mee tot de gewens-
te diameter is bereikt. 


