
Hoe weet je of het niveau van de broodjes breien aansluiten bij jouw niveau van 
haken of breien? Om een inschatting van de moeilijkheidsgraad van de klassen te 
geven maken we gebruik van een of meerdere sterren, die het instapniveau van de 
klas aangeven. Als je je inschrijft voor een workshop waarvoor je niet aan dit 
minimale niveau voldoet, moet je er rekening mee houden dat je de klas of het 
tempo misschien niet helemaal kunt volgen.  
Tekst; De Amsterdamse Steek.  
 

  
Iedereen kan meedoen. 
 

 
Je bent een beginner. Je beheerst de meest basic technieken. Breiers kunnen 
zelfstandig opzetten en afkanten, recht en averecht breien. 
Hakers kunnen een opzetrij maken en kunnen zelfstandig lossen, halve vasten, 
vasten en stokjes haken.  
 

 
Je bent een geoefend haker en/of breier 
Breiers kunnen alles wat bij het beginnersniveau genoemd wordt en daarnaast 
meerderen, minderen, een simpel patroon lezen en van kleur veranderen in jouw 
breiwerk.  
Hakers kunnen behalve wat bij het beginnersniveau genoemd wordt ook een simpel 
patroon/diagram lezen, van kleur veranderen in een project en kennen minimaal 20 
verschillende haaksteken 
 

 
Je bent een gevorderde haker en/of breier. Je hebt al meerdere projecten tot een 
goed einde gebracht. Je bent in staat wat meer complexe patronen (ook in het 
Engels) te lezen en uit te voeren. Als je in jouw werk iets tegenkomt wat je niet weet 
of kent, ben je in staat dit zelfstandig uit te zoeken. Je hebt weleens op maat gebreid 
en/of gehaakt.  
Breiers beheersen een aantal van de volgende technieken; kant-, kabel- of 
kleurbreitechnieken, je kunt op meerdere manieren opzetten en afkanten, 
meerderen en minderen, je hebt weleens een Engelstalig patroon gelezen en bent 
bekend met Ravelry. 
Hakers beheersen een aantal haaktechnieken op basisniveau, vinden makkelijk via 
internet nieuwe steken uit, kunnen hun haakwerk “lezen” en kennen een aantal van 
de volgende technieken; Tunisch, Mochilla en/of filethaakwerk. Je bent in staat 
perfecte cirkels en rechthoeken te haken. 
 


