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Een prothese maakt mogelijk wat men zonder niet zou kunnen (of wat men niet meer kan). De 
gebruiker transformeert in een cyborg met uitgebreide mogelijkheden. 
Deze sculptuur bevat vier prothesen, een paar om aan je handen te doen, en een paar voor je 
voeten. Ze zijn gebreid in pure schapenwol door een oude en wijze dame. Terwijl ze breide heeft 
deze dame er al haar toewijding en zorg ingelegd, en op die manier heeft ze er krachtige 
apparaten van gemaakt. Wanneer je uitgerust bent met deze prothesen, bezit je de kracht om in 
een zone van tederheid en medevoelen te stappen. 
Na enige oefening heb je deze hulpstukken niet meer nodig, want mede-menselijkheid wordt je 
natuurlijke staat van zijn. Je kan de prothesen dan vastgesnoerd in het blauwe dekzeil bewaren 
als een back-up. 
 
Namasté lieve lezers! 

Kunnen jullie (nog) (al) breien? Want dan heb ik een boekje voor jullie in de aanbieding! 

Een tijdje terug maakte ik een sculptuur en een video-installatie waarin schapenwollen sokken 
en handschoenen verwerkt zijn. (Ja je leest het goed... video en schapenwollen sokken...) 
Mijn moeder breide al die sokken en handschoenen voor dat werk. 
Ik heb de breipatronen opgeschreven en uitgebeeld in dit boekje. En ik wil het graag ter 
beschikking stellen in deze tijd van afzondering. Als je de foto's en de beschrijvingen volgt kan je 
dus voor jezelf een paar 'bedsokken’ (of pantoffeltjes) en een paar handschoenen breien.  Je kan 
gelijk welke wollen draad gebruiken, en je kan ook vele kleuren samen verwerken.  

via deze link kan je de installatie bekijken: www.mariejuliabollansee.be/prostheses/ 

en het breiboekje zit als een pdf in de bijlage. 

beschouw het als een hint, een mogelijkheid, een zachte inspiratie ... 

Marie Bollansée 
20 maart 2020 
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PROSTHESES

Marie Julia Bollansée © 2017
sculptuur 370 x 320 x 90
editie van 49
Mit Hendrickx, breiwerk
Blauw dekzeil, schapenwol, blauw touw, musketon 
ophanging, plexi
gesigneerd en genummerd op achterzijde

Een prothese maakt mogelijk wat men zonder niet zou kunnen (of wat men niet meer kan). 
De gebruiker transformeert in een cyborg met uitgebreide mogelijkheden.
Dit kunstwerk bevat vier prothesen, een paar om aan je handen te doen, en een paar voor je 
voeten. Ze zijn gebreid in pure schapenwol door een oude en wijze dame. Terwijl ze breide 
heeft deze dame er al haar toewijding en zorg ingelegd, en op die manier heeft ze er krachtige 
apparaten van gemaakt. Wanneer je uitgerust bent met deze prothesen, bezit je de kracht om 
in een zone van tederheid en medevoelen te stappen.
Na enige oefening heb je deze hulpstukken niet meer nodig, want mede-menselijkheid wordt 
je natuurlijke staat van zijn. Je kan de prothesen dan vastgesnoerd in het blauwe dekzeil 
bewaren als een back-up. 

video-installatie via:
http://www.mariejuliabollansee.be/prostheses/

PROSTHESES

Marie Julia Bollansée © 2017
sculpture 370 x 320 x 90
edition of 49
Mit Hendrickx, knitwork
blue tarpaulin, sheep’s wool, blue rope, carabiner 
hanging, plexi
signed and numbered on the backside

A prosthesis makes possible what one cannot do without it (anymore). It transforms the user 
into a cyborg with extended aspects.
This artwork  contains four prostheses, a pair to put on your feet and a pair for your hands. 
They are knitted in pure sheep’s wool by an old and wise lady. Along the construction process 
the lady made them to be powerful devices, as she embedded in them her devotion and care. 
When you are equiped with these prostheses, you have the power to step into a zone of 
tenderness and compassion. 
After some exercise you don’t need these devices anymore, as humaneness becomes your 
natural state of being. You can preserve the prostheses fastened into the blue tarpaulin as a 
back-up. 
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nodig voor 1 paar ‘slaapsokken’:
150 gram gespinde schapenwol
1 breipriem n° 5 voor de opzet
3 breipriemen n°4, met bolletje
1 breipriem n°4 zonder bolletje
2 korte priempjes met stopper om steken in afwachting te zetten

nota’s van moemoe, Mit Hendrickx
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opzet:
36 steken met priem n°5

boord:
breien met priemen n°4
11 cm rechts/averechts
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bovenzijde van voet:
36 steken verdelen in 12/12/12

links en rechts de 12 steken in wacht zetten op een kort naaldje
de middelste 12 steken breien, steeds rechts, in ribbels

bovenzijde van voet:
20 ribbels breien = 40 priemen
in de laatste ribbel, priem 39 dus, 2 steken minderen aan de teen (3de + 4de steek samenbreien)
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voet:
altijd rechts breien, in ribbels, 3 priemen met bolletje gebruiken
priem 1: de rechter steken in wacht terug op de eerste priem zetten
20 steken oprapen aan de zijkant van het reeds gebreide stuk
5 steken aan de teen breien
op de eerste priem komen dus 37 steken in totaal

priem 2: 5 steken van de teen breien
20 steken oprapen aan de zijkant
de 12 steken in wacht breien
op de tweede priem komen dus ook 37 steken 
op de 2 priemen samen staan dus 74 steken in totaal
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altijd rechts breien, in ribbels
in de 5de priem, dus nà 2 ribbels,
2 steken minderen aan de teen
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in de 11 de priem, dus nà 5 ribbels,
2 steken minderen aan de hiel

in de 13 de priem, dus nà 6 ribbels,
2 steken minderen aan de hiel
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in de 17 de priem, dus nà 8 ribbels,
2 steken minderen aan de hiel

en 2 steken minderen aan de teen

in de 19 de priem, dus nà 9 ribbels,
2 steken minderen aan de hiel
en 2 steken minderen aan de teen
er staan nu 30 steken op elke priem, totaal 60
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terugbreien met een priem zonder bolletje

breiwerk binnenste buiten keren
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aan de binnenkant de twee priemen samenbreien afzetten



22 23

de hiel dichtnaaien met een katoenen draad
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nota’s van moemoe, Mit Hendrickx
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nodig voor 1 paar handschoenen:
140 gram gespinde schapenwol
4 breipriemen n°4, zonder bolletjes
4 breipriemen n°5 zonder bolletjes
grote veiligheidsspeld om steken in afwachting te zetten
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opzet:
32 steken op 3 priemen n°4: 10 + 10 + 12

polsboord:
8cm rondbreien in rechts / averechts 
met priemen n°4
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muis van de hand:
priemen n°5 nemen
steeds rechts breien
1 toer volledig rondbreien
dan beginnen aan de meerdeing voor de duim: meerderen door lussen te maken
midden in de priem met 12 steken

9 steken maken door 
lussen op te leggen
steeds 1 toer overbreien
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9 steken in wacht zetten op veiligheidsspeld

1 steek bijmaken achter de duim
12 + 1 = 13 steken op deze priem
totaal: 33 steken
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rondbreien
tot een totale hoogte van 23 cm

dan de steken rangschikken
hier wordt het verschil linkerhand / rechterhand gemaakt!
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rangschikken:
16 steken op 1 priem voor de handpalm
17 steken op 2 priemen, 8 + 9, voor de rug van de hand
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mindering aan de vingertoppen:
2de + 3de steek samenbreien of overtrekken
1 toer overbreien
tot er nog 6 steken aan elke kant overblijven
(de 7de steek aan de bovenkant in de laatste toer minderen)
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afzetten:
aan de bovenkant van de hand de steken samenbreien en tegelijk steken overtrekken
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duim:
3 steken bijmaken aan de binnenkant van de duim
+ de 9 steken in wacht opnemen
totaal: 12 steken verdeeld over 3 priemen, 4 / 4 / 4
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duim:
rondbreien tot 9 cm vanaf de wortel van de duim

mindering duim:
aan het begin van de priem 1 steek overtrekken
(eventueel 1 toer overbreien, als je een puntje wil)
tot er nog 3 steken over zijn
met een naald de draad door die 3 steken halen, naar binnen trekken en vastnaaien



46 47



48 49

this manual is created as an outline for the edition ‘PROSTHESES’
Marie Julia Bollansée, concept, photographs, text, graphic design

thanks to my mother, Mit Hendrickx

www.mariejuliabollansee.be

http://www.mariejuliabollansee.be/prostheses/
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means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any other information storage and 
retrieval system, without the prior permission of the publisher.


