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Benodigdheden 

- 4 bollen ByClaire Softmix in de kleur sea green, nr. 023 
- Breinaalden 7 mm 
- Kabelnaald 
- Stopnaald 
- Lap stof 
- Tashengsels 
- Leren label 

 
De tas is ongeveer 30 x 35 cm groot. 
 
Mijn proeflapje van 10 x 10 cm was ongeveer 18 steken x 16 toeren. 
 
 
 

 
 
Afkortingen/termen: 
r = recht 
av = averecht 
tricotsteek = 1e naald recht, 2e naald averecht. 
 
 
Beschrijving 
 
Zet 62 steken op. 
 
1e naald en 2e naald: tricotsteek. 
3e naald (goede kant van het werk): 1 kantsteek, 2 r, *de volgende 2 steken 
plaats je op een kabelnaald achter je breiwerk, brei de volgende 2 steken r en 
dan de 2 steken van je kabelnaald ook r*, herhaal *-* tot je nog 3 steken over 
hebt, brei 2 steken r, de laatste steek is weer een kantsteek. 
4e naald: alles av. 
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5e naald (goede kant van het werk): 1 kantsteek, *de volgende 2 steken plaats 
je op een kabelnaald voor je breiwerk, brei de volgende 2 steken r en dan de 2 
steken van je kabelnaald ook r*, herhaal *-* tot je 1 steek over hebt, die steek 
is weer een kantsteek. 
6e naald: alles av. 
Herhaal de 3e tot en met de 6e naald tot de tas ongeveer 30 cm hoog is. 
 
Brei tot slot nog twee naalden tricotsteek en kant daarna alle steken af. 
 
Op dezelfde manier brei je nog zo’n lap. 
 
Afwerking 
 

- Leg de 2 lappen met de verkeerde kant op elkaar en maak de zijkanten en 
onderkant aan elkaar vast d.m.v. de matrassteek. Werk de losse draadjes 
weg met een stopnaald. 
 

- Als je een leren label op de tas wilt, maak deze dan nu vast. 
 

- Voer de tas met de stof: maak de voering iets groter dan de afmeting van 
de tas (hou ongeveer 1 cm naad aan) en naai deze aan 3 kanten dicht. 
Vouw de bovenrand van de voering ongeveer 1 cm om en speld de stof 
vlak onder de bovenrand van de tas vast. Naai de voering dan met de 
hand of met de naaimachine vast. 
 

- Maak de hengsels vast op de tas (ik heb ze ook door de voering heen 
vastgemaakt, zodat het wat steviger is). 
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Tot slot 
 
Dit patroon is met veel zorg ontworpen. Als je onverhoopt toch vragen hebt of 
als er delen van het patroon onduidelijk zijn, neem dan gerust contact met me 
op via mail sunnydesignslimited@gmail.com of @sunny_designs op Instagram. 
 
 

 
 


