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Wollen tasje
Een handige tas in mooie blauwe tinten. Veredeld met een
oude knop, een heel speciaal breiwerkje!
10 steken opzetten en 4 rijen ribbelsteek breien. Zo worden in alle heen- en terug rijen in rechte steek ge-

breid. In de daaropvolgende reeks terug na de helft van de steken keren en daarna alleen nog via deze 5 steken verder werken. Daarbij in elke heenrij 9x naast de randsteek steeds 1 steek gekruist uit de dwarsdraad
meerderen. Nog een rij terug over de nu 14 steken van het linker ﬂapdeel breien, dan de draad scheiden en
het rechter ﬂapdeel in spiegelbeeld breien.

In een heenrij de steken van het linker en rechter ﬂapdeel op een naald samenvatten (28 steken) en het zakdeel weer in tricotsteek verder breien. Hierbij de eerste en laatste 3 steken van elke rij in ribbelsteek breien.
Bij een hoogte van 21 cm vanaf het begin van de tricotsteek gebreide zakdeel 5 rijen in ribbelsteek breien
en alle steken losjes afkanten.
Steeds een draad door de randsteken van het zakdeel naaien, stevig aantrekken, tot de gekrulde randsteken

cirkelvormige zijstukken vormen, en vervolgens goed afhechten. Het rechter en linker ﬂapdeel van boven
zo ver sluiten, dat de resterende opening groot genoeg is voor de uitgekozen knoop. De knoop op de juiste
plaats vastnaaien en alle draden afhechten.
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