Wollen
luierbroekje

Ecologisch
luiergebruik

Taustaa:
Vroeger kende een moeder niet het gemak
van een wegwerpluier en van synthetische
doekjes maar maakte zij gebruik van iets
dat warm en zacht was, en goed voor de
babyhuid: een wollen luierbroekje, dat over
een katoenen luier werd gedragen om de
kleren van de baby droog te houden. Het
fenomeen wollen luierbroekje is al heel oud
en bekend in veel culturen overal in de
wereld.Waarom zouden wij dan geen
gebruik maken van deze geweldige
uitvinding?
Het functionele van het luierbroekje
zit in de unieke eigenschappen van
de onbehandelde, 100% wollen vezels:
het hoge absorptievermogen, de natuurlijke
vetlaag en het ademende, warme, vuilafstotende karakter van de vezels.Wollen
vezels absorberen tot 40% vocht zonder
nat aan te voelen.Wol ademt, zelfs wanneer
die vochtig is: de billen van de baby broeien
niet omdat het broekje goed ventileert. Een
vochtige luier houdt bovendien de lichaamstemperatuur vast onder een wollen luierbroekje en de baby krijgt het niet koud
(bijvoorbeeld ’s winters).
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Het kamgaren, dat voor het luierbroekje
wordt gebruikt is een niet chemisch behandelde, ongedraaide voorfase van de
wollen draad. Het kamgaren wordt verkregen van de wol van schapen, die in de
schone weiden van Finland grazen. Het
bevat veel natuurlijk wolvet of lanoline.
In het productieproces van de wollen draad
wordt de lanoline gewoonlijk verwijderd en
voor de productie van o.a. huidcrèmes
gebruikt. In een wollen luierbroekje is de
vettigheid van het kamgaren juist belangrijk
voor de huidvriendelijkheid en het optimaal
functioneren van het broekje.
Wol bevat bovendien keratine, hetzelfde
eiwit dat ook in de menselijke huid zit.
Daarom is wol een natuurlijke keuze voor
de gevoelige huid van de baby. Het kamgaren is zacht, heeft lange vezels en bevat
geen jeukende, uitstekende vezelstukjes
zoals met veel gedraaide breiwol wel het
geval is. Bovendien is het ongebleekte
kamgaren niet behandeld met vloeistoffen
die allergische reacties kunnen veroorzaken.
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Het ecologische luiergebruik is de
keuze van een ecologisch bewuste
mens. Een kind in de luierleeftijd
produceert vrijwel duizend kilo
afval in de vorm van wegwerpluiers. Door voor wasbare luiers
te kiezen bespaart u ook het milieu
voor uw kind.

Het is eenvoudig!

Onder een wollen luierbroekje draagt
het kind een stoffen wasbare luier of
een gaasluier en een onderbroekje. Het
is verstandig om voldoende luiers voor
drie dagen voor handen te hebben: een
pasgeborene heeft ongeveer acht en een
oudere baby 5-6 luiers per dag nodig.
Een katoenen wasbare luier is ook
makkelijk om zelf te naaien. Print de
gratis aanwijzingen van onze website:

www.ottobredesign.com.
Bestel
KAMGAREN
via ons!

Bel: +358-8-370 445 of
mail uw bestelling naar:
ottobre@ottobre.fi
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Wollen
luierbroekje

1x1 boordsteek

15(17) toeren

24(28) toeren

maat: 0-8 maanden (10-24 maanden)
3 x 1 steken en 1 x 3 steken
meerderen
12(14) toeren
8 x 2 steken minderen

24(28) toeren
steeds recht
15(17) toeren

1x1 boordsteek

BENODIGDE MATERIALEN

WERKBESCHRIJVING

- 70-90 g kamgaren
- dunne breiwol voor het naaien
van de naden
- 1 m gekleurde zijden of katoenen lint
voor de taille
- lange breinaalden, no. 4-5 (naar wens)
- grote, stompe naald

Breisel:
- tricotboord: boordsteek
1 recht, 1 averecht
- broek:
steeds recht breien
(ribbelsteek), losse steken
Dichtheid van het recht gebreide
breisel:
10 cm = xx steken
10 cm = xx toeren

Uit twee bolletjes kamgaren maakt
u drie kleine of twee grote luierbroekjes. Het breisel dient los en zacht
te zijn, omdat het broekje in het
gebruik een stukje krimpt.

Bij het breien komt het kamgaren in twee
draden uit het bolletje. Brei ook altijd de
eerste steek van de naald zodat de zijkant
mooi effen wordt en de naden van het
broekje makkelijk te naaien zijn.

het losjes gebeurt zodat de pijpjes niet te
strak worden.
Er moeten hierna 10(14) steken op de naald
staan. Brei het kruisje verder in ribbelsteek,
12(14) toeren.
Begin met meerderen voor de voorkant.
Meerder aan beide kanten van het werk aan
het begin van de naald drie maal 1 steek en
aan het eind van de naald één maal drie
steken. De steken opzetten door het garen
om de naald te draaien.
Aan beide kanten van het breiwerk zijn nu
6 steken gemeerderd en het aantal steken
op de naald is 22(26). Brei 24(28) toeren
ribbelsteek. Brei vervolgens 15(17) toeren
boordsteek en kant de steken losjes af.

gewoon katoenen naaigaren mee breien als
het kamgaren steeds breekt.

Begin met breien bij de taille van de
achterkant: zet 42(46) steken op en brei
15(17) toeren boordsteek. Brei verder 24(28)
toeren recht. U heeft nu de achterkant tot
het te minderen gedeelte van het kruis
gebreid. Zie illustratie.

Knoop de gebroken einden niet aan elkaar
maar wrijf deze met vochtige vingers weer
aan elkaar.

Kant vervolgens 8 keer twee steken af aan
beide kanten van het werk, telkens aan het
begin van de naald. Zorg bij het afkanten dat

Naai de zijnaden van het broekje met
gewoon wollen garen. Rijg met een stompe
naald een lintje door de taille.

Het vochtige luierbroekje na gebruik in
een goed ventilerende ruimte laten drogen.
Vlekken van ontlasting in water wassen
met een wasmiddel dat het vetlaagje niet
verwijdert.

inwerken. Het broekje vervolgens in handwarm water wassen door het broekje
voorzichtig te knijpen. In het laatste spoelwater een beetje azijn toevoegen om kalk
te verwijderen.

dit de vetlaag van het broekje verwijdert en het broekje op deze
manier ruw wordt.

Het beste wasmiddel voor het reinigen
van wol is Marseille-zeep (Le Chat)
of Sonett vloeibaar wolwasmiddel.
Het wasmiddel voorzichtig in het vochtige
luierbroekje wrijven en een tijdje laten

Na het wassen kunt u het broekje voorzichtig in een handdoek halfdroog knijpen.
Het broekje op een platte ondergrond
drogen. Gebruik geen gewoon wasmiddel voor het reinigen omdat

Tip: Bij het breien kunt u naast het kamgaren

Neem 32(36) steken van de pijpjes op en
brei 6 toeren boordsteek. Kant de steken
vervolgens losjes af.

Onderhoud:

STUDIO TUUMAT OY

PL 46

FIN-90401 OULU

Naast het luchten het luierbroekje
ongeveer eens in de drie weken wassen.
Voor regelmatig gebruik is het handig om
drie à vier luierbroekjes te hebben. Onder
het luierbroekje draagt de baby een
katoenen luier of een luierdoekje met een
katoenen broekje.
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