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BEENWARMERS 

Beenwarmers zijn eigenlijk niets anders dan een 

rechte pijp van wol met een wat strakkere boord.  

Die kun je als een platte lap breien en dan de naad 

dicht maken, of je breit ze in het rond op 4 

naalden. Rond breien maakt ze echt mooier 

omdat je geen naad ziet. Als je rond breit, brei je 

de hele beenwarmer in rechte steken. Als je ze als 

een platte lap breit, brei je heen en terug en moet 

je de achterkant averecht breien. Dat is lastiger als 

je het kleurenpatroon erin breit. Deze 

beenwarmers zijn gebreid voor maat 38.  De 

omtrek van de kuit is 30 centimeter, die van de 

knie 25 centimeter. De lengte is 55 centimeter in 

totaal. Bij de enkel moeten ze een beetje kunnen 

rimpelen, ze zijn daarom 5 centimeter langer dan 

de exacte beenlengte. Maak voor de juiste maat 

een proeflapje voor je begint en meet je eigen 

benen na. 

 

Materiaal 

Resten breiwol voor breinaald dikte 3 mm in 

kleuren die je leuk vindt, ongeveer 200 gram. Als 

je kleurtjes hebt in heel kleine hoeveelheden, en 

je wilt beide beenwarmers identiek maken, splits  
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dan eerst die wol in 2 gelijke delen. Je kunt ze natuurlijk ook totaal rommelig van kleur maken, of juist in 

een enkele kleur. 4 breinaalden zonder knop of een rondbreinaald van 3 mm. Een maasnaald. 

Werkwijze  

Zet op 1 breinaald van 3mm zonder knop 72 steken op. 

Breng een derde van de steken over op breinaald 2 en nog 

een derde van de steken op breinaald 3. Brei de boord in het 

rond volgens  het kleurenschema.  Let op: Het kleuren 

schema is de eerste 15 centimeter - de boord - gebreid met 

twee kleuren wol in de naald. Dit maakt dat de boord 

voldoende strak is om niet van je been af te glijden. Je kunt 

ook met 1 kleur in boordsteek breien (dat is: 1 steek recht, 1 

steek averecht) maar dat geeft minder houvast. Het rekt in 

de praktijk te veel. Dan zit de beenwarmer niet goed en 

moet je ze steeds ophijsen!  Als je geen kleurige boord wilt, 

brei dan de gehele boord het blauwe dambord patroontje 

maar dan met twee draden van dezelfde kleur. Hetzelfde 

geldt voor de onderste boord.  Na de boord nu 100 naalden 

strepen breien in kleuren naar wens. Het breiwerk wordt 

losser en rekbaarder in deze 100 naalden doordat er nu 

maar 1 draad wordt gebruikt per naald en niet twee zoals in 

de boord. Dat heb je ook nodig voor de vorm van de kuit. Er 

wordt dus niet gemeerderd en geminderd! Als  je naar 

verhouding dikke kuiten hebt zou je dat wel kunnen doen.  

Brei na 100 naalden strepen het schema nog een keer voor 

de onderste boord. Kant af, werk de draden netjes weg aan 

de binnenkant. En dan….aantrekken maar, en genieten van 

warme benen en voeten!  
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KLEUREN 

blauwgroen

donkerblauw

helder groen

turquoise

cyclaam roze

wit


