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RUSTIEK EN WARM 
SCANDINAVISCH 
DESIGN VOOR THUIS

NOORS  BREIEN

HAAL ZELFGEMAAKT SCANDINAVISCH  
DESIGN IN HUIS

In Noors breien vind je rustieke breipatronen voor  
je interieur: prachtige kussens, dekens in diverse  
formaten en wandkleden in levendige kleurcombi-
naties. De patronen zijn geïnspireerd door de natuur, 
inheemse volkeren en tradities. Het eindresultaat 
heeft een onmiskenbaar eigen twist en geeft je huis 
extra warmte en gezelligheid.  
 

*  24 unieke ontwerpen
*  van pannenlap tot XL deken
*  uitgebreide werkbeschrijvingen
*  inspiratie voor nog veel meer kleurencombinaties

 
Linka Neumann is bekend van haar karakteristieke 
en behaaglijke truien. Eerder verscheen van haar 
hand de internationale bestseller Noorse truien 
breien met 13 unieke ontwerpen in alle maten. 

www.kosmosuitgevers.nl 

 ISBN 978 90 439 2288 3
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L I N K A  N E U M A N N 

RUSTIEK EN WARM SCANDINAVISCH DESIGN VOOR THUIS

Noors breien
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Voorwoord
Na mijn tweede boek Vilmarksgensere 2, het vervolg op Noorse truien 
breien, was ik eigenlijk van plan het op het breifront een beetje kalmer 
aan te gaan doen. Mijn man en ik hadden net een huis uit 1938 in Åsgreina 
in Nannestad gekocht, en ik wilde graag eerst van het uitgewoonde 
huis ons eigen gezellige stekje maken. Ik had me nooit zoveel om 
woninginrichting bekommerd, wat niet zo verwonderlijk is, want ik had de 
laatste jaren overal en nergens gewoond. Naast mijn dierbare pelikaan, 
een herinnering aan een reis door Mexico, had ik maar heel weinig 
spulletjes om me heen. Het plezier waarmee ik mijn eigen huis opknapte, 
was een ware openbaring. Het was te verwachten dat het niet zo lang zou 
duren voordat ik de breinaalden weer ter hand nam. 

Ik was zo enthousiast over het resultaat van mijn eerste gebreide 
kussen voor het nieuwe huis, dat ik mijn redacteur, Sirikit, wel moest 
bellen om te vragen of ze een boek met breipatronen voor het interieur 
zag zitten. Daar had ze wel oren naar en ik kon meteen aan de slag.

Dit boek was eigenlijk veel leuker om te maken dan de twee andere. 
De patronen zijn eenvoudiger en ik hoefde niet aldoor de steken voor 
de verschillende maten uit te rekenen. Ik kon rustig spelen met mijn 
ontwerpen, ze op een andere manier rangschikken en ze nieuwe 
bestemmingen geven.

Als je je huis inricht met zelfgebreide objecten, kun je al je creativiteit 
kwijt en ik hoop echt dat je geïnspireerd raakt om ook voor je huis en je 
vakantiehuis te breien. Ik ben nieuwsgierig naar jouw kleurencombinaties!

Groetjes 
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Restjes opmaken
Er gaat aardig wat wol in de 
breiprojecten uit dit boek zitten – dat 
geldt voor de kussens maar zeker voor 
de plaids en de wandkleden. Ik ben 
dol op kleuren, en als ik er niet uitkom, 
pak ik er nog een of twee kleuren bij 
als contrast – een klein puntje op de i, 
vaak maar voor een paar toeren. Ik zou 
je aanraden, voordat je nieuwe wol gaat 
kopen, om eerst eens goed te kijken 
wat je nog aan wol hebt liggen. Haal 
je restjes tevoorschijn en sorteer ze 
op kleur: blauw, rood enz. Het maakt 
niet uit of jouw wol dezelfde is als 
de wol die ik voor de patronen in dit 
boek gebruik. Het geeft ook niet als 
je restjes uit verschillende verfbaden 
komen. Daar krijg je juist mooie 
kleureffecten van.

Dunne draden kun je dubbel gebruiken. 
Een dubbele draad Léttlopi komt 
bijvoorbeeld overeen met één draad 
Álafosslopi. Een dubbele draad Vidde 
komt overeen met één draad Blåne 
en Troll. Je kunt ook in plaats van 
Álafosslopi, Troll en Blåne, één draad 
Rauma Vams met één draad Rauma 
lamswol combineren.
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Waar geen kleurcodes 
zijn opgegeven, heb ik 
restjes gebruikt.
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Linka-plaid 

Wat heb ik een plezier gehad om de favoriete 
elementen uit mijn ontwerpen te combineren. 
Mijn eerste Linka-plaid ligt in mijn breistoel. Ik 
word elke keer weer blij als ik hem zie liggen.
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Álafosslopi en Léttlopi 
Randkleur en franjes: Denim heather 800010
Beige tweed 809976
Black heather 800005
Teal heather 809967 
Burnt orange 801236 
Chocolate heather 800867 
Rust heather 19427 (dubbele draad Léttlopi) 
Ecru heather 809972 
Arctic exposure 801232 
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Nenana en 
Kobuk 
kussens en 
wandkleed 

Nenana en Kobuk waren mijn eerste kussenontwerpen, 
en het zijn eigenlijk mijn meest klassieke patronen. De 
Kobuk en de Nenana zijn rivieren in Alaska, maar zo 
heetten ook twee honden van Helge Ingstad bij wie ik 
in mijn jeugd zoveel geweest ben. Zoals je op de foto’s 
kunt zien, kun je eindeloos met kleuren variëren, en het 
grappige is dat alle kussens even mooi uitpakken. 

Het Kobuk-patroon heeft een perfect doorlopend 
motief.
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ÅSGREINA-PLAID (blz.156) 

Troll
Donkercamel 02714
Oker 02713
Bleekroze 02747
Jachtgroen 02732
Bruin gemêleerd 02706

Troll
Lichtbruin gemêleerd 02705 
Bruin gemêleerd 02706
Jachtgroen 02732 
Bleekroze 02747
Bruin 02715
Oker 02713 

50

Noors-breien_NL.indd   50Noors-breien_NL.indd   50 18-07-2022   12:5918-07-2022   12:59



NUR 474
Kosmos Uitgevers,  
Utrecht/Antwerpen

L
IN

K
A

 N
E

U
M

A
N

N
 

N
O

O
R

S
  B

R
E

IE
N

L INKA NEUMANN 

RUSTIEK EN WARM 
SCANDINAVISCH 
DESIGN VOOR THUIS

NOORS  BREIEN

HAAL ZELFGEMAAKT SCANDINAVISCH  
DESIGN IN HUIS

In Noors breien vind je rustieke breipatronen voor  
je interieur: prachtige kussens, dekens in diverse  
formaten en wandkleden in levendige kleurcombi-
naties. De patronen zijn geïnspireerd door de natuur, 
inheemse volkeren en tradities. Het eindresultaat 
heeft een onmiskenbaar eigen twist en geeft je huis 
extra warmte en gezelligheid.  
 

*  24 unieke ontwerpen
*  van pannenlap tot XL deken
*  uitgebreide werkbeschrijvingen
*  inspiratie voor nog veel meer kleurencombinaties

 
Linka Neumann is bekend van haar karakteristieke 
en behaaglijke truien. Eerder verscheen van haar 
hand de internationale bestseller Noorse truien 
breien met 13 unieke ontwerpen in alle maten. 

www.kosmosuitgevers.nl 

 ISBN 978 90 439 2288 3

Noors-breien_NL-Omslag.indd   1Noors-breien_NL-Omslag.indd   1 18-07-2022   11:2618-07-2022   11:26


