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Luister en praat

Luistertoets: Graad 7 HT
22 vroue brei ’n rekordtrui 

Deur: Kathie Viljoen

Lees die leesstuk twee keer vir die leerders voor. Die tweede keer mag hulle notas neem.

Oudpres. Nelson Mandela se standbeeld voor die Uniegebou in Pretoria gaan nie volgende winter 
koud kry nie, want ‘n handjievol vroue van dié bekende aalwyndorp, Albertinia, in die Suid-Kaap het 
pas die laaste steke van die grootste handgebreide trui ter wêreld gebrei.

Vir net meer as ses maande het 22 vroue van Albertinia gewapen met hul breinaalde elke 
Woensdag van 09:00 tot 14:00 in die dorp se stadsaal vergader om dié groot taak steek vir steek te 
voltooi.

“Terwyl ons hier sit en brei het, het ons geskerts dat ons die trui Pretoria toe wil stuur. Miskien kan 
ons ’n paar studente kry om die trui in die middel van die nag vinnig vir Nelson Mandela se 
standbeeld te gaan aantrek, ’n foto vir ons te neem en weer vinnig uit te trek. Niemand hoef mos te 
weet nie!” het Wilna Harmse vertel.

Sy en die 21 ander vroue het Woensdagmiddag vir die laaste keer vanjaar in die stadsaal vergader 
om te kyk hoe die landmeter Francois van der Walt amptelik die trui meet, wat van die een mou na 
die ander ongeveer 8,2m lank is. Dié afmetings en hordes foto’s, verslae, video’s en ’n kleiner replika 
van die trui sal eersdaags in die pos na Londen na die kantore van Guinness World Records op pad 
wees sodat die trui amptelik as die grootste handgebreide trui ter wêreld aangeteken kan word.

Die trui, in die kleure van die landsvlag, is in lang repe gebrei, waarna dit vasgewerk is.

“Ons wou Albertinia op die kaart plaas. Mense ry hier verby en dink ons dorp is net twee vulstasies. 
Dis nie waar nie,” het Fransie Geldenhuys, ook een van die breiers, gesê.
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Ná 26 weke se brei is die 22 vroue nou hegter as ooit.

“Ons weet nou baie van mekaar af, veral van mekaar se kwale! Ek weet dié een kan nie lekker hoor 
nie en daai een het ’n velprobleem.”

Selfs die blinde Corrie Kruger (71) het saam gebrei.

“As ons ’n steek laat val, dan bring ons die trui vir haar. Sy vat-vat net so aan die trui en dan tel sy 
weer die steek op.”

Dit was egter nie die laaste keer wat die breigroepie mekaar sal sien nie.

“Ons het in hierdie ses maande besef hoe talentvol die vroue van Albertinia is. En ons kan nie net 
brei nie, hoor?” het Geldenhuys gesê.

“Ons kan hekel, konfyt maak en koekbak. Van ons kan selfs sweis. En volgende jaar wil ons dié 
vaardighede vir nog meer vroue in die dorp leer.”

Bron: https://www.netwerk24.com/Nuus/22-vroue-brei-n-rekordtrui-20141212

Vrae
1. Vir watter 2 goed is Albertinia bekend?  (2)
2. Waar staan die standbeeld van pres. Nelson Mandela?  (1)
3. Hoe lank het die vrou gebrei?  (1)
4. Wat beteken dit om “gewapen met breinaalde” te wees?  (1)
5. Waar het die vroue gebrei?  (1)
6. Waarom word daar na die trui as ‘n “rekordtrui” verwys?  (1)
7. Gee ‘n sinoniem vir “kwale”.  (1)
8. Watter twee kwale het van die vroue wat gebrei het?  (2)
9. Verduidelik waarom dit ongelooflik was dat Corrie Kruger saam gebrei het.  (2)
10. Noem enige twee ander talente wat die vroue het.  (2)
11. Waarom was dit nodig vir ‘n landmeter om afmetings te doen en video’s en foto’s te neem?  (1)
 [15]

MEMORANDUM
1. aalwyne & 2 vulstasies  (2)
2. Voor die Unie-gebou in Pretoria  (1)
3. 6 maande of 26 weke  (1)
4. Dit beteken jy het dit by jou en is reg om dit te gebruik.  (1)
5. stadsaal  (1)
6. Die trui kan moontlik die grootste trui in die wêreld wees.  (1)
7. (mediese) probleme  (1)
8. velprobleem/kan nie lekker hoor nie  (2)
9. Sy is blind en sy het die siende vrouens se foute reggemaak.  (2)
10. Enige twee: Koekbak/konfyt kook/hekel  (2)
11. Dis nodig om dit amptelik af te meet, want hulle wil dit Londen toe stuur.  (1)
 [15]
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