
SIXTY PLY CANDIES
ART TO BE WORN

HALLO EN WELKOM,

Wil jij leren hoe je zelf je eigen trui of vest ontwerpt én maakt? Kom dan een cluster van 15 weken bij mij 
jouw 3 one-of-a-kind stuks breien in een inspirerende omgeving in Valkenswaard. Door middel van tips, 
voorbeelden, intensieve begeleiding en huiswerkopdrachten kun je straks je eigen stuk ontwerpen, maken 
én dragen. Mijn doel is om de creativiteit uit jou te halen en dat jij je eigen fantasie gaat gebruiken. Het is 
niet de bedoeling dat je mijn werk gaat fotograferen en overnemen, maar juist om je eigen creativiteit de 
vrije loop te laten. Elke periode (5 weken) brei je een zelfgemaakt, exclusief en bijzonder vest of trui van 
mohair wat je het hele jaar door kunt dragen. Spreekt je dit aan? Meld je dan nu aan via de website! In 
een aparte .pdf op de website kun je het inschrijfformulier en de voorwaarden vinden.

Op mijn website www.trudiewijnen.com kun je lezen dat ik al 30 jaar zelfstandig ben en vele projecten 
heb gedaan in mode, styling, illustratie en interieur. Breien en mooie garens zijn toch wel éen van mijn 
allergrootste liefdes en mijn kennis wil ik graag delen met jou. Via de link trudiewijnen.com/portfolio/
sixtyplycandies kun je zien hoe mijn project ‘SIXTY PLY CANDIES’ is ontstaan.

ALLEREERST: WELK TYPE BEN JIJ?  
*Type 1 beginner: Je kunt helemaal niet breien (hier komt later informatie over en is nog niet beschikbaar in de cursus)

*Type 2 gevorderd: je kunt breien: recht, averecht, steken afkanten, steken meerderen en opzetten.
*Type 3 vergevorderd: je kunt alles op het gebied van breien. 

*Type 2 
Ik ga je stap voor stap leren en opleiden hoe je op de meest simpele manier je eigen exclusieve trui of 
vest kunt breien. Dit aan de hand van de unieke voorbeelden die ik heb ontworpen en gemaakt.  
Dus geen moeilijke ingewikkelde steken zoals ajour en kabels. Niets uit stoffige breiboekjes maar echt 
eigen bedachte, zeer bijzondere modellen gemaakt van de meest hoogwaardige garens zoals mohair en 
alpaca, en fijn op dikke naalden dus de panden zijn snel klaar. We geven veel aandacht aan de boordjes 
en afwerking. Dit maakt het model echt anders en speciaal, wat je niet kunt vinden in de breiboekjes of 
online. Hoewel het er op mijn foto’s misschien best moeilijk en ingewikkeld uitziet zijn de modellen toch 
simpel te breien. Het zit hem dus eigenlijk vooral in materiaal, kleurgebruik en afwerking. 

*Type 3 
Als je werkelijk al alles kunt, kan ik je niets meer leren en ben je waarschijnlijk niet bij mij op de goede 
plaats. Maar misschien ben je wel op zoek naar gezelligheid, heb je tijd over en vind je het leuk en 
inspirerend om samen in een groep te werken. Dan ben je natuurlijk welkom. De voorwaarden zoals onder 
beschreven blijven ook voor jou van toepassing.
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START!
Je kunt kiezen uit een klein aantal kleuren mohair die je bij mij koopt en we gaan allemaal volgens 
hetzelfde patroon een vest breien. Je mag dus geen eigen wol meenemen. Wat je wel zelf mee moet 
nemen is: 

- Breipennen nr. 8, 10 en 12
- Rondbreinaald nr. 8, 10 en 12
- Borduurnaald met stompe punt
- Schaar
- Haaknaald (om afgevallen steken op te nemen)

We gaan breien met 3 draden mohair dus je moet er wel zeker van zijn dat je dit garen mooi vindt en ook 
graag wil dragen. Mohair is zeker niet goedkoop maar wel tijdloos mooi en nog belangrijker: het pilt niet. 
Als je een mohair trui goed verzorgt, weinig wast, NOOIT ophangt kun je hem 20 jaar dragen.  
Hoe duurzaam is dat?
 
DE EERSTE PERIODE
We beginnen met een makkelijk vest met ronde hals. Daar doen we 5 weken over. Je breit 1 pand per 
week en in de 5de week gaan we hem in elkaar zetten. Je krijgt dus ook elke week huiswerk. Dit varieert 
van 3 t/m 10 uur per week, afhankelijk van hoe snel je werkt. Houdt hier dus rekening mee. 

DE TWEEDE PERIODE
Daarna gaan we een tweede mohair vest met raglan mouwen breien. Hier gaan we 5 weken over doen. 
Je krijgt dus ook elke week huiswerk. Dit varieert van 3 t/m 10 uur per week, afhankelijk van hoe snel je 
werkt. Houdt hier dus rekening mee. 

DE DERDE PERIODE
Na deze periode gaan we samen bekijken hoe hoog je niveau ligt, en ga ik met jou je eigen model 
bedenken. We gaan samen een tekening maken, kiezen het garen uit en jij gaat dan zelf aan de slag 
onder begeleiding van mij. Ook hier gaan we 5 weken over doen. 

Na deze cluster van 15 weken kun je besluiten of je door gaat of niet. Je tekent dan telkens voor 5 weken 
bij. 

VERZUIM VAN ZIEKTES EN VAKANTIE
Wanneer je een les niet aanwezig kunt zijn vanwege ziekte, vakantie of andere zaken kun je deze les 
alleen in dezelfde week in een andere groep inhalen, mits er plaats is. Het is niet mogelijk om je lessen 
op te schuiven en kosten terug te vorderen. Je kunt eigenlijk geen les missen omdat je dan te veel achter 
loopt. Het is dus belangrijk dat je je huiswerk elke week af hebt. 
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AANVANG
We werken in dagdelen van 3 uur per week. Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen per dagdeel 
beschikbaar. Wacht dus niet te lang met inschrijven! Tijdens de lessen wordt er voor koffie en thee 
gezorgd.

Maandag: 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur en 19.00 - 22.00 uur. 
Dinsdag: 13.00 - 16.00 uur 19.00 - 22.00 uur. 
Woensdag: 19.30 - 22.30 uur
Donderdag: Op locatie De Sprookjeskamer in Eindhoven van 13.00 - 16.00 uur

KOSTEN
De kosten om je in te schrijven bij de breiclub: €45. 
Lesgeld 1ste periode per dagdeel van 3 uur: €15 x 5 weken 
Lesgeld 2de periode per dagdeel van 3 uur: €15 x 5 weken
Lesgeld 3de periode per dagdeel van 3 uur: €15 x 5 weken 
De kosten voor garen per periode begint vanaf €65, afhankelijk van je model en lengte.   
 
Wanneer je je inschrijft voor de breiclub ga je akkoord met de voorwaarde van de cluster van 15 weken 
lessen. De minimale kosten voor een cluster van 15 weken is €270 exclusief garen (vanaf €65 per 
periode).

Groet, 
Trudie Wijnen


