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Vertaling Engelse breitermen 
 

alternate     elke 2e naald 
alternately     afwisselend 

approximately    ongeveer 

armhole     armsgat 

at the left hand edge   links 
at the right hand edge   rechts 

back      achte/rug pand 

back loop (of stitch)   achternaad 

background color    achtergrond kleur 
beginning     beginnen 

binding off     afhechten 

bobble     nop 

border     rand (ingebreid) 

button     knoop 
buttonhole     knoopsgat 

cable      kabel 

cable needle    kabelnaald 

cardigan     vest 
cast off     afkanten 

cast on     opzetten 

chain      kettingsteek/losse 

chart      teltekening 
circular knitting    rondbreiwerk 

circular needle    rondbreinaald 

colour     kleur 

continue     vervolgen 

crochet (hook)    haaknaald 
cross      kruisen 

crossed stitch    verdraaide steek 

cuff      mouwboord 

decrease     minderen 
description     beschrijving 

draw through a loop   lus trekken 

drop a stitch    een steek laten vallen 

to drop one stich    steek laten vallen 
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double crochet    vaste 
double treble    dubbel stokje 

double pointed needles   naalden zonder knop 

edge      kant 

edge stitch     kant steek 
fasten off     afhechten 

flat knitting     breien op twee naalden 

following     volgende naald 

follows     volgende 
front      voorpand 

front (right) side work   goede kant van het werk 

front loop (of stitch)   voornaad 

g      grammen 

garter stitch    stekenproef 
half-treble     half stokje 

half double crochet   half stokje 

hem      zoom 

Inch      2,5 cm 
Increase     meerderen 

join into a ring    tot een kringetje sluiten 

knit      recht (breien) 

1 knit                  1 recht 
knit up     rechtbreiend opnemen 

knit up or pick up stitches  steken weer opnemen 

knit one pass slipped stich over gewone overhaling 

knit stitch     rechte steek 

knit into back    gedraaid recht breien 
knit 2 stiches together   2 st recht samenbreien 

knitting needle    breinaald 

knitting     breiwerk 

leave remaining stiches  resterende steken bewaren 
leave stitches on stich holder  steken laten wachten 

left needle     linkernaald 

loop      lus 

make 1                       1 steek meerderen 
making up/finishing   afwerking 

measurements/size   maten/afmetingen 

miss a stitch    overslaan 

moss stitch     gerstekorrel 
neck      hals 

needles     naalden 

next row     volgende naald 

pass slip stich over   overhaling 

pattern     patroon 
pick up the loops    opnemen 

pick up dropped stitches  gevallen steken ophalen 

previous row    voorgaande naald/rij/toer 

pullover     trui 
1 purl                        1 averecht 
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purl into back    gedraaid averechts breien 
remaining     resterend/overige 

repeat  from    herhalen vanaf 

rib      boordsteek 

remaining     resterende, overige 
return     terugbreien 

right needle    rechter naald 

right side     goede kant van het werk 

round knitting    breien in het rond of op 4 naalden 
row      naalden (aantal in breiwerk) / toer/rij 

selvedge     zelfkant 

selvedge stitch    kantsteek 

shape     vormen 

shoulder     schouder 
single crochet    vaste 

skip a stitch    overslaan 

sleeve     mouw 

slip      afhalen, afglijden 
slip one     gewone overhaling 

slip stitch     halve vaste 

slip stitch knitwise   recht afgehaalde steek 

slip stitch purlwise   averecht afgehaalde steek 
stitch      steek 

stitch cast off    afgekante steek 

stitch holder    hulpnaald 

stocking stitch    tricosteek 

take yarn round needle (hook) draad over de naald (haaknaald) slaan 
tension/gauge    stekenproef 

through     doorheen 

through back of loop   achter insteken 

top of stitch (crochet)   kopsteek 
twist stitches    steken kruisen/verdraaide steek 

through     door 

time      maal/keer 

together (stitches)   samen (breien) 
treble (double crochet)   stokje 

trough back of loop   achter insteken 

turn (the work)    keren 

twist stitches    steken kruisen 
under      onder 

wrong side     verkeerde kant van het werk 

work      werk 

yarn      garen 

yarn back     draad achter het werk 
yarn forward    draad voor het werk 

yarn forward (yard around 

(over) the needle    één omslag maken 

yarn round needle   omslag 


