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  Vous pouvez regarder les vidéos sur   www.katia.com/FR/japprends-videos ou sur  filkatia

Bases pour confectionner un vêtement
Basis voor het leren van het vervaardigen van een werkstuk

Vous trouverez dans cette seconde 
partie, les notions de base nécessaires 
à la réalisation d’un modèle de tricot.

In dit tweede deel geven we je de 
basiskennis die nodig is voor het kunnen 
vervaardigen van een werkstuk.

AUGMENTATIONS - DIMINUTIONS 
ET SURJETS

MEERDERINGEN - MINDERINGEN 
EN/OF OVERHALINGEN

Glisser 1 m. en piquant l’aiguille droite comme 
pour la tricoter à l’envers, tric. la m. suivante 
à l’end., puis passer la m. glissée par-dessus 
la m. tricotée.

Laat 1 st. zonder te breien overglijden op de 
rechternaald en hierbij insteken alsof deze st. 
averechts gebreid wordt, brei de volgende st. 
rechts en haal de ongebreide st. over deze st. 
rechts.

Tric. 1 m. end. et passer la maille de l’aig. 
droite par-dessus cette maille, répéter de 
manière à rabattre le nombre de mailles indi-
qué. Au rg suivant (envers de l’ouvrage), au 
début du rg, rabattre les mailles de la même 
façon mais en les tricotant à l’envers.

Brei 1 st. rechts en haal de steek van de rech-
ternaald over deze st. rechts, herhaal deze stap 
tot het aantal aangegeven st. afgekant is, bij het 
begin van de volgende naald aan de verkeerde 
kant van het werk, de st. afkanten op dezelfde 
manier, maar brei de st nu averechts.

Au début du rg suivant, rabattre de nouveau 
le nombre de mailles indiqué dans les ins-
tructions, afin d’obtenir une forme arrondie 
pour l’emmanchure ou pour l’encolure.

Bij het beginnen van de volgende naald, 
opnieuw het aantal aangegeven st. in het 
tijdschrift afkanten, op deze manier wordt de 
ronde vorm verkregen van de mouwinzetten 
en halslijnen.

Diminutions au début du rg Overhalingen bij het begin van de naald

Pour former une emmanchure ou une encolure, il faut rabat-
tre les m. au début du rg.

Wanneer er steken afgekant moeten worden voor het vormen 
van een mouwinzet of de hals, worden deze afgekant bij het 
begin van de naald.

Au début du rg, toujours sur l’endroit de 
l’ouvrage, tric. 1 m. end., tric. 1 surjet simple 
(1 m. glissée, 1 m. end., puis passer la m. 
glissée par-dessus la m. tricotée). 

Bij het begin van de naald, altijd aan de goede 
kant v.h. werk, brei 1 st. rechts, laat 1 st. van 
de linkernaald zonder te breien overglijden op 
de rechternaald, brei 1 st. rechts en haal de 
ongebr. st. over deze st. rechts.

Diminutions au début et à la fin du rang Minderingen aan beide kanten in eenzelfde naald

Pour les emmanchures visibles et les manches raglan.
Ce type de diminutions sont visibles et forment une ligne de 
mailles inclinées près de la lisière. On les effectue normalement 
sur l’endroit de l’ouvrage. Les diminutions se font toujours à n 
mailles du bord. Prenons un exemple à 1 maille du bord.

Worden gebruikt voor mouwinzetten die aan de goede kant 
van het werk vallen en voor het vormen van een raglan mouw. 
Dit zijn de minderingen waarbij de kantsteken schuin vallen en 
worden gewoonlijk aan de goede kant van het werk gemaakt. 
De minderingen worden altijd op x steken van de uiteinden 
gemaakt.  Wij geven als voorbeeld op 1 st. vanaf het uiteinde. 

A la fin du rg, toujours sur l’endroit de l’ouvrage 
(les instructions indiquent « diminuer x mailles 
avant la fin du rg », soit à 1 m. du bord dans 
l’exemple), 3 m. avant la fin du rg, tric. 2 m. 
ensemble à l’end. et 1 m. end.

Bij het einde van de naald, altijd aan de goede 
kant van het werk, (in de beschrijving wordt 
aangegeven, minder op x st. vanaf de kant en als 
voorbeeld op 1 st. vanaf het uiteinde), wanneer 
er 3 st. over zijn vóór het einde van de naald, 2 
st. samen rechts breien en 1 st. rechts breien.14
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Tric. ces mailles à l’endroit ou à l’envers 
selon les instructions.

Brei deze st. rechts of averechts zoals over-
eenkomt.

Augmentations au début du rang Meerderingen bij het begin van de naald

Ajouter le nombre de mailles voulu au début 
du rg, en les montant comme au début de 
l’ouvrage. Faire de même à la fin du rang.

Pour augmenter de plus d’une maille.

Steken toevoegen bij het begin van de naald, 
alsof deze opgezet worden, net zoveel steken 
als de gewenste meerderingen. Ga idem te 
werk bij het einde van de naald.

Dit is voor het meerderen van meer dan 1 st.

Au début du rg, toujours sur l’endroit de 
l’ouvrage, tric. 1 m. end., puis passer l’aiguille 
droite sous l’entremaille, fil unissant la maille 
de l’aig. droite et la première de l’aig. gauche, 
et passer le brin sur l’aig. gauche. 
Tricoter à l’endroit en piquant l’aig. par-
derrière la maille. 
On évite ainsi de former un trou à la base de 
la maille augmentée. 

Bij het begin van de naald, altijd aan de goede 
kant v.h. werk. Brei 1 st. rechts en hierna met 
de rechternaald de horizontale draad opnemen 
die tussen de st. op de rechternaald en de 1e 
st. op de linkernaald valt en deze op de lin-
kernaald zetten.

Tricoter à l’endroit en piquant l’aig. par-
derrière la maille.

Rechts breien, maar hierbij de naald insteken 
aan de achterkant van de st. 

On évite ainsi de former un trou à la base de 
la maille augmentée.

Op deze manier wordt voorkomen dat er een 
gaatje valt bij de basis van de gemeerderde 
steek.

A la fin du rg, toujours sur l’endroit de l’ouvrage 
(les instructions indiquent « augmenter  avant la 
fin du rg » soit à 1 m. du bord dans l’exemple), 1 
m. avant la fin du rg, passer l’aiguille droite sous 
l’entremaille et passer le brin sur l’aig. gauche.

Bij het einde van de naald, altijd aan de goede 
kant van het werk, (in de beschrijving wordt aan-
gegeven, meerder op x st. vanaf de kant en als 
voorbeeld op 1 st. vanaf het uiteinde), wanneer er 
1 st. over is vóór het einde van de naald, met de 
rechternaald de horizontale draad opnemen die 
valt tussen de laatste st. van de rechternaald en de 
eerste st. van de linkernaald en deze draad op de 
linkernaald zetten.

Tricoter à l’endroit en piquant l’aig. par-derrière 
la maille, puis tric. à l’end. la m. restante.

Rechts breien en hierbij de naald insteken aan 
de achterkant van de st. en brei de resterende 
st. rechts.

Augmentations au début et à la fin du rang Meerderingen aan beide kanten in dezelfde naald

On les effectue normalement sur l’endroit de l’ouvrage. Les 
augmentations se font toujours à n mailles du bord. Prenons 
un exemple d’augmentations à 1 maille du bord.

Dit zijn meerderingen die gewoonlijk gemaakt worden aan de 
goede kant van het werk. Deze meerderingen worden altijd op 
x steken van de uiteinden gemaakt. Wij geven als voorbeeld op 
1 st. vanaf het uiteinde. 

15
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POUR TERMINER AFKANTVORMEN

Glisser la première m. sans la tricoter, puis 
tric. la maille suivante à l’endroit.

Laat de eerste st. zonder te breien overglijden 
op de rechternaald en brei de volgende st. 
rechts

Rabattre simplement Simpel afkanten

Avec l’aig. gauche, prendre la maille glissée 
sur l’aig. droite, et la passer par-dessus la 
m. à l’end.

Met de linkernaald de ongebreide st. van de 
rechternaald opnemen en deze st. over de 
st. rechts halen

Tric. une nouvelle maille à l’end. et avec l’aig. 
gauche, prendre la 1ère maille de l’aig. droite 
et la passer par-dessus la m. à l’end. Il ne 
reste plus qu’une maille sur l’aiguille droite.

Brei nog een st. rechts, met de linkernaald 
de 1e st. van de rechternaald opnemen en 
haal deze st. over de andere st. rechts, op 
deze manier staat er slechts 1 st. op de 
rechternaald.

Une fois toutes les mailles rabattues, couper 
le fil, le passer dans la dernière maille et tirer 
pour l’arrêter.

Wanneer alle st. afgekant zijn, de draad 
afknippen, deze draad door de binnenkant 
van de laatste st. halen en aantrekken zodat 
dit vast valt en niet uit gaat rafelen.

Une fois l’ouvrage terminé, couper le fil en 
laissant un morceau d’environ deux fois la 
longueur à rabattre. Passer ce fil dans une 
aiguille à laine et piquer celle-ci dans les 
deux premières mailles.

Wanneer het werk beëindigd is, de draad 
afknippen en hierbij een draad overlaten 
van ongeveer het dubbele van de afmeting 
die afgekant moet worden. Haal deze draad 
door een wolnaald en de wolnaald insteken 
in de eerste twee steken.

Rabattre en tubulaire Afkanten in buissteek

Piquer de nouveau l’aiguille dans la première 
maille puis dans la troisième.

Opnieuw insteken in de eerste st. en hierna 
in de derde st. 

Passer de la 2e m. à la 4e m. Ga van de 2e st. naar de 4e st. 

On utilise cette méthode pour rabattre après les côtes, afin 
d’obtenir une bordure plus élastique.

Dit wordt gewoonlijk gebruikt ná het breien van de boord, 
om een afkantvorm te verkrijgen met meer elasticiteit.

Puis passer de la 3e à la 5e m., et ainsi de 
suite.

Ga vervolgens van de 3e st. naar de 5e st. en 
op deze manier verdergaan.
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FINITIONS AFWERKINGEN

Faire un jeté, puis tric. deux mailles ensem-
ble à l’endroit.

Een draad of draadomslag toevoegen en 
2 st. samen rechts breien.

Boutonnières rondes Ronde knoopsgaten

À partir du rg suivant, tric. les m. suivant les 
instructions.

Vanaf de volgende naald, de st. breien zoals 
overeenkomt.

À la dernière maille, piquer de nouveau 
l’aiguille de l’avant-dernière maille dans la 
dernière, arrêter et couper le fil.

Wanneer aangekomen bij de laatste st., de 
wolnaald opnieuw insteken van de voorlaat-
ste st. naar de laatste st., afwerken en de 
draad afknippen.

Lorsque le bouton est petit, ou que l’on tricote une grosse 
laine, il est recommandé de former une petite boutonnière.

Wanneer de gewenste knoop klein is of wanneer er met 
heel dik garen gewerkt wordt, is het aan te bevelen om een 
klein knoopsgat te maken.

Les morceaux d’un vêtement une fois tricotés, on relève les 
mailles en piquant l’aiguille dans la lisière, pour faire le col 
ou les bordures des devants.

Wanneer alle delen van een werkstuk gebreid zijn, om de 
kraag of de sluitingen van de voorpanden te maken, de st. 
opnemen en hierbij de naald insteken aan de kant.

Rabattre le nombre de mailles indiqué (par 
exemple: « boutonnière de 3 m. signifie 
rabattre 3 m.). Au rg suivant, monter le même 
nombre de mailles que l’on a rabattues 
auparavant.

Zoveel st. afkanten zoals aangegeven in het 
tijdschrift (bijvoorbeeld: knoopsgat van 3 st.), 
in de volgende naald, hetzelfde aantal st. 
opzetten op de naald als de st. die vooraf 
afgekant zijn.

Boutonnières horizontales Horizontale knoopsgaten

Lorsqu’on relève les mailles dans le sens du 
tricot, piquer l’aiguille au centre de chacune 
des mailles du dernier rg, placer le fil sur 
l’aig. et former une m.

Wanneer de st. opgenomen worden in 
dezelfde richting als het werkstuk, de naald 
insteken in het midden van elke st. van de 
laatste naald, zet een draad op de naald en 
vorm een steek.

Lorsqu’on relève les mailles sur un côté du 
tricot, piquer l’aig. dans la m. lisière, placer 
le fil et former une m.

Wanneer de st. opgenomen worden aan één 
kant van het werk, de naald insteken in het 
midden van de kantsteek, een draad op de 
naald zetten en een steek vormen.

Relever les mailles Steken opnemen
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Toujours piquer l’aig. dans la m. lisière de 
chaque rg. Après avoir relevé toutes les mai-
lles, au 1er rg tricoté, répartir augmentations 
ou diminutions pour obtenir le nombre de 
mailles indiquées dans l’explication.

De naald altijd insteken in de kantsteek en in 
alle naalden. Nádat alle st. opgenomen zijn, 
bij het breien van de 1e naald, meerder of 
minder het benodigd aantal st. tot het ver-
krijgen van het totaal aantal st., aangegeven 
in de beschrijving.

COUTURES NADEN

Placer les morceaux endroit contre endroit 
et coudre le pourtour comme indiqué sur la 
figure.

Leg de delen met de goede kanten tegen-
over elkaar en rondom de delen vastnaaien

Point arrière Stiksteek

Ce type de couture, également appelée 
couture invisible, est effectuée sur l’endroit 
de l’ouvrage. Aligner côte à côte les deux 
morceaux à assembler. Passer l’aig. sous 
l’entremaille (fi l unissant deux m. se suivant) 
du premier rg d’un morceau puis la piquer 
sous l’entremaille du 2e rg de l’autre morceau. 
Continuer à piquer l’aig. dans l’un et l’autre 
morceau, comme indiqué sur la fi gure.

Dit soort naad is ook onzichtbaar en wordt 
gemaakt aan de goede kant van het werk. Leg 
de twee vast te naaien delen in een lijn naast 
elkaar. Haal de naald door de tussendraad 
(de draad die een steek verbindt met de vol-
gende st.) van de eerste naald van een deel en 
hierna, insteken in de tussendraad van de 2e 
naald van het andere deel. Ga verder met het 
insteken van de naald van één deel naar het 
andere deel zoals aangegeven op het figuur.

Point de côté Platte kantsteek

Une fois le morceau tricoté, laisser les 
mailles en attente sans les rabattre. Enfiler 
une aiguille à laine, placer deux morceaux 
endroit contre endroit et coudre en piquant 
l’aiguille alternativement dans la maille d’un 
morceau et dans la maille de l’autre. Il 
faut toujours piquer d’abord dans la maille 
précédente afin de former une couture solide 
et lâcher les mailles de l’aiguille à tricoter au 
fur et à mesure qu’elles sont cousues. Voir 
photo.

Ce type de couture, plate et invisible, permet 
d’imiter la continuité du tricot.

Wanneer een deel beëindigd is, de st. niet 
afkanten, deze st. laten wachten. Haal de 
draad door een wolnaald, leg de twee delen 
tegenover elkaar en naai de steken vast, hierbij 
de wolnaald insteken in het midden van de st. 
en een st. van één deel afwisselen met een st. 
van het andere deel, altijd de voorafgaande 
steek nemen zodat dit mooi samengenomen 
wordt en van de naald halen ná het vastnaaien. 
Zoals aangegeven op de foto.

Deze naden vallen plat en zijn onzichtbaar 
omdat het resultaat eruit ziet als een vervolg 
van het breiwerk.

Grafting Grafting
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COMPLÉMENTS VERSIERINGEN

Grouper les fils nécessaires pour former une 
frange, et les plier en deux. Piquant le cro-
chet dans la lisière du tricot, prendre les fils à 
l’endroit de la pliure, et les tirer sur l’envers de 
l’ouvrage, puis nouer la frange comme illustré 
sur la figure ci-contre.

Het benodigd aantal draden voor een flosje 
samennemen en dubbelvouwen. De haaknaald 
insteken in de rand van het werkstuk, de 
draden opnemen van de dubbelgevouwen 
kant en deze naar de verkeerde kant van het 
werk halen, hierna het flosje vastknopen zoals 
aangegeven op het figuur.

Franges Flosjes

Couper un rectangle en carton de la même taille que la fran-
ge à confectionner. Enrouler le fil autour du carton, en veillant 
à ce que les fils ne se chevauchent pas. Lorsque le carton est 
plein, couper les fils d’un côté avec des ciseaux.

Knip een rechthoek van karton met de gewenste maat van het 
flosje. Wikkel de draad rondom dit karton (zorg dat de draden 
naast elkaar vallen en niet over elkaar). Wanneer het karton vol 
is, met de schaar de draden doorknippen aan één kant.

Découper deux disques en carton, de 
la même taille que celle du pompon, et 
pratiquer un trou au milieu.

Knip twee cirkels van karton met de gewenste 
maat van de pompoen en maak een gaatje in 
het midden.

Superposer les deux disques. Enfiler une 
aiguille à laine et recouvrir les anneaux 
en carton en enroulant la laine autour, de 
manière à remplir entièrement le trou du 
milieu.

Leg de twee cirkels over elkaar. Haal een 
draad door een wolnaald en bedek de 
kartonnen cirkels door het garen rondom 
de cirkels te wikkelen, tot het gaatje aan de 
binnenkant vol is.

Introduire la pointe des ciseaux entre les 
deux cartons (qui servent de guides) et 
couper la laine au centre en suivant le 
périmètre extérieur.

Introduceer de punt van de schaar tussen 
de twee kartonnen cirkels, zodat deze als 
richtlijn gelden, en het garen doorknippen 
in het midden, hierbij de gehele omtrek 
volgen.

Écarter un peu les deux cartons pour travailler 
plus facilement et passer un brin de laine du 
même coloris que le pompon et de 30 cm de 
long entre les deux. Nouer fermement afin 
que le nœud ne se défasse pas.

Haal de twee kartonnen cirkels een beetje 
uit elkaar zodat gemakkelijker gewerkt kan 
worden en haal tussen de twee cirkels een 
draad in dezelfde kleur als de pompoen. 
van ongeveer 30 cm. lengte. Héél strak 
aantrekken zodat dit niet los kan laten.

À l’aide des ciseaux, couper les disques de 
carton en deux endroits en veillant à ne pas 
couper les fils et retirer les morceaux de 
carton. Le pompon est terminé.

Met de schaar enkele inkepingen maken in 
de kartonnen cirkels, voorzichtig zodat het 
garen niet doorgeknipt wordt, en aantrekken 
om de cirkels te kunnen verwijderen. De 
pompoen is nu gemaakt.

Pompons Pompoenen
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BRODERIE BORDUURSELS

Pt de croix 

Kruissteek

Pt de marguerite

Margrietsteek

Pt faufil

Zoomsteek

Pt de chaînette

Lossen

Pt jacquard brodé
Geborduurde jacquardsteek

Pt de rail

Spoorsteek

Pt de feston

Slingersteek

Pt de noeud

Knoopsteek

Pt de tige

Steelsteek

Pt plat

Platte steek
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