
  



5408 – TAS MET GEHAAKTE BLOEMEN 

Afmeting: 38 cm breed, 26 cm hoog (zonder handvaten) 

Materiaal: Roma Big beige (6) 1 bol, Pittsburgh fuchsia (9190) rest, limegroen (9115) 1 bol, 

breinaalden nr. 9, haaknaald nr. 4 ½, 2 vierkante houten handvaten van 21 cm breed en 11 cm hoog. 

Stekenverhouding: 10 steken en 12 naalden met Roma Big in patroonsteek gebreid, zijn 10x10 cm. 

Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden. 

Gebruikte steken:  

Patroonsteek: 1e naald: 1 kantsteek, *2 steken recht, 2 steken averecht, herhaal vanaf *, eindig met 

2 steken recht en een kantsteek. 2e en alle volgende naalden: breien zoals de steken zich voordoen.  

Averechte tricotsteek: averecht op de goede, recht op de verkeerde kant.  

Bloem met fuchsia: haak 5 lossen en sluit met een halve vaste tot een ring. 1e toer: 2 lossen (=1e 

stokje) en 9 stokjes in de ring, sluit de toer met een halve vaste. 2e toer: *4 lossen, 1 losse voor het 

keren, op elke losse 1 vaste haken, = 4 vasten, 1 losse voor het keren en terughaken: 1 vaste, 3 

stokjes, 4 stokjes op de keerlosse van de punt, 3 stokjes en 1 vaste terug haken. Daarna in het 

midden van de bloem insteken, een lus halen en 1 vaste haken, 1 stokje van de 1e toer overslaan, 1 

halve vaste. Herhaal vanaf * 4x. Blaadje met limegroen: Haak 10 lossen + 2 lossen om te keren, 7 

stokjes, 2 vasten, 1 halve vaste, 1 losse een haak aan de andere kant terug 1 halve vaste, 2 vasten, 7 

stokjes. 

Werkwijze: Zet met beige 40 steken op en brei 29 cm patroonsteek, 6 naalden averechte tricotsteek 

en 29 cm patroonsteek. Kant in patroonsteek af. Vouw het werk dubbel en sluit de zijnaden over de 

onderste 14 cm. Vouw de bovenkanten om de handvaten en zoom tegen. Knip van limegroen 2x3 

draden van 100 cm lengte. Leg aan de bovenkant van 3 draden een knoop en maak een vlecht. Leg 

aan de onderkant een knoop. Rijg een koord door de voor- en achterkant van de tas, net onder het 

handvat. Rijg om de 2 steken door met de rechte steken aan de bovenkant. Maak van limegroen 4 

pompons en bevestig deze aan elk uiteinde van de vlechten. Haak met limegroen 3x3 blaadjes en 

met fuchsia 3 bloemen. Naai de punten van 3x3 blaadjes met naaigaren aan elkaar, naai op het 

midden een bloem. Naai de bloemen, met een knoop in het midden van de bloem, vast op de tas. 


