
 

  



5032 – TAS VAN MERINO SOFT 

Afmeting: 30 cm breed, 22 cm hoog 

Materiaal: Scheepjes Merino Soft zwart Pollock (601) 4 bollen, wit Malevich (600) 1 bol, zwarte rits 

van 30 cm lengte, zwarte voeringstof, 2 zwarte tasbeugels van 22 cm breedte met koeienprint art. nr. 

99191, 4 knopen art. nr. 5591/40.  

Naalden: nr. 5 

Belangrijk! Brei eerst een proeflapje: 

Stekenverhouding: 15 steken en 23 naalden met dubbele draad in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. 

Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden.  

Gebruikte steken: 

Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant. 

Inbreien: brei volgens teltekening. 1 = zwart, 2 = wit. Gebruik aparte bollen en sla bij het wisselen van 

kleur de draden om elkaar om gaatjes te voorkomen. 

Werkwijze: De gehele tas wordt met dubbele draad gebreid. Zet met dubbele draad zwart 47 steken 

op en brei tricotsteek. Brei na 2 cm de teltekening. Brei hierna 4 cm met zwart voor de bodem van de 

tas en brei aansluitend nogmaals het telpatroon. Brei hierna nog 2 cm met zwart en kant alle steken 

af. Zet voor de zijdelen (2x) met zwart 8 steken op en brei 22 cm tricotsteek. Kant af. Naai onderkant 

van de zijdelen aan de bodem van de tas tussen de voor- en achterkant van de tas. Sluit de zijkanten. 

Naai de rits onder de bovenkanten van voor- en achterkant tas. Knip van voering een tas en naai deze 

in de tas. Naai met de knopen de beugels aan voor- en achterkant van de tas. 

KABELKETTINGEN EN ARMBAND 

Materiaal: Scheepjes Merino Soft zwart (659), wit (643) 

Naalden: nr. 3 ½ 

Stekenverhouding: 22 steken en 30 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 

gebruik indien nodig andere naalden. 

Lange smalle witte kabelketting, lengte 140 cm: 

Materiaal: 3 bollen Merino Soft wit 

Werkwijze: Zet 3x 11 steken op en brei 160 cm tricotsteek. Kant af. Vlecht de banen en naai of maas 

de uiteinden aan elkaar. 

Smalle zwart/witte kabelketting, lengte 120 cm: 

Materiaal: 2 bollen Merino Soft zwart en 1 bol Merino Soft wit 

Werkwijze: Zet 2x11 steken met zwart en 1x11 steken met wit op en brei 140 cm tricotsteek. Kant af. 

Vlecht de banen en naai of maas de uiteinden aan elkaar. 

Werkwijze: Zet 3x23 steken op en brei 150 cm tricotsteek. Kant af. Vlecht de banen en naai of maas 

de uiteinden aan elkaar. 

Armband wit of zwart, lengte 24 cm: 



Materiaal: 2 bollen Merino Soft per kleur.  

Werkwijze: Zet 3x23 steken op en brei 30 cm tricotsteek. Kant af. Vlecht de banen en naai of maas 

de uiteinden aan elkaar. Voor de armband op de foto is een kartonnen koker met een omtrek van 24 

cm gebruikt ter breedte van de armbanden, met zwarte Merino Soft omwikkeld en de beide 

armbanden zijn daar met textiellijm opgeplakt. 

 

 

 

 

  



 


