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Polswarmers 
breien  

Ontworpen door: Sylvie Zuidam 

Materiaal 
• Veel garen is geschikt, het voorbeeldpaar 

is gebreid van Scheepjes Stone Washed. 

• Twee breipennen dikte 3.  

• Naald met stompe punt (om de zijnaden dicht te naaien) 

Stekenverhouding  
De stekenverhouding betekent hoeveel steken er passen in een vierkantje van 10 x 10 
cm.  

Gebruikte steken 
• Recht 

• Kantsteek  

Patroon polwarmers 

Bekijk op de wikkel hoeveel steken er passen in 10 cm en bedenk hoe lang jouw polwarmers moeten 
worden. Let op, je breit de ribbels horizontaal, maar bij de polswarmers worden ze verticaal. De omtrek 
van je pols wordt dus de lengte van je lapje.  

YouTube steken opzetten 

Voor het voorbeeld zijn 40 steken opgezet.  

Zorg er bij het opzetten van de steken voor, dat je een draadeinde van ongeveer 50 cm overhoudt. Dit 
uiteinde kun je later namelijk gebruiken om de polswarmers dicht te naaien. 

 

  

https://youtu.be/ZkcdOhFbYHY
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1e pen: 40 rechte steken 
2e pen: 1 kantsteek, 39 rechte steken 

Herhaal de 2e pen totdat je lapje de juiste lengte heeft.  

Kant alle steken af en knip af na ongeveer 50 cm. Zorg 
ervoor dat je draad aan de andere kant uitkomt dan je 
begindraad. Dan heb je aan beide kanten een draad om te 
gebruiken om te naaien, de ene voor de bovenkant, de 
andere voor de onderkant.  

 

 

Bij het dichtnaaien naai je dus de bovenkant van je lapje 
aan de onderkant. Dit wordt de zijnaad tussen je vingers 
en je duim. 

Je naait steeds door 1 lusje van de ene kant en 1 lusje van 
de andere kant. 

 

 

 

 

Meet hoever je de bovenkant moet dichtnaaien en hecht 
de draad af.  

 

 

 

 

 

 
Daarna naai je met de andere draad de naad bij de pols 
dicht.  
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Veel plezier van je polswarmers!  
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