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Spectrum

tekst L. Blok-Boer   foto Samuel Otte

Bron: Phildar magazine No 71, pag. 13, 28-29

OVER HET MODEL

Samenstelling van het model: 100 % katoen

Afmetingen: plat en gesloten 18 cm breed 

en 14 cm hoog

Voering: Het is verstandig om er voor de 

stevigheid en duurzaamheid een voering in 

te doen, eventueel met een ritssluiting. Als 

het grootste deel en de zijkanten gebreid 

zijn, kunt u de afmetingen overtrekken op 

papier. Zo heeft u de juiste maat voor de 

voering.

BENODIGDHEDEN

■ Garen (verkrijgbaar bij Phildar):

Een leuk tasje voor naar de kerk! Verras 

uw (klein)dochter of nichtje met haar 

verjaardag eens met zo’n zelfgemaakt – 

bij de kleren passend – exemplaar!

Tasje met 
schouderriem
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AAN DE SLAG

Grootste deel van de handtas: 

Zet 52 steken op met de breinaalden nr. 2 of 

2,5 kleur MERCURE en brei tricotsteek.

Op 12,5 cm. (50 naalden) totale hoogte, de 

kantsteken met een gekleurd draadje of een 

markeerring merken (merkteken A: midden 

van de afwerking in de zijkant).

Op 25 cm. (100 naalden) totale hoogte, de 

kantsteken met een gekleurd draadje of een 

markeerring merken (merkteken B: einde 

van de afwerking van de zijkanten).

Op 26 cm. (104 naalden) totale hoogte, een 

naald averechts breien aan de goede kant 

als scheidingsnaald en daarna verder gaan 

met rechte tricotsteek voor de klep.

Op 33 cm. (132 naalden) totale hoogte alle 

steken afkanten.

ZIJKANT

Zet 5 steken op met de breinaalden nr. 2 

of 2,5 kleur MERCURE en brei ribbelsteek. 

Meerder hierbij rechts 14 naalden hoger: 1 

x 1 steek en iedere 12e naald: 2 x 1 steek. U 

bent op 8,5 cm. (38 naalden) totale hoogte, 

markeer de kantsteek met een gekleurd 

draadje (merkteken C). U hebt 8 steken. 

Brei rechtdoor en brei de rechterkantsteek 

slechts 1 keer op de 2 naalden.

Op 12,5 cm. (56 naalden) totale hoogte, de 

linkerkantsteek merken met een gekleurd 

draadje (merkteken A, afwerking met het 

grootste deel van de handtas).

Op 16,5 cm. (74 naalden) totale hoogte, de 

rechterkantsteek merken met een gekleurd 

draadje of een markeerring (merkteken C 

einde schuine zijde), rechts 1 x 1 steek mer-

ken en iedere 12e naald: 2 x 1 steek.

Op 25 cm. (112 naalden) totale hoogte de 

resterende 5 steken afkanten. Brei een twee-

de zelfde deel.

SCHOUDERRIEM

De schouderriem wordt in 2 stukken ge-

breid.

Korte eind: zet 7 steken op met de brei-

naalden nr. 2 of 2,5 kleur MERCURE en brei 

ribbelsteek. Maak hierbij in de 5e naald 1 

knoopsgat van 3 steken, en brei 5 cm ribbel-

steek in totaal. Brei daarna tricotsteek.

Op 5,5 cm. ( 22 naalden) hoogte na de rib-

belsteek, de kantsteken merken met een 

gekleurd draadje (dit stuk wordt op de klep 

van de tas genaaid tot aan de scheidings-

naald). 

Op 59,5 cm. (238 naalden) hoogte na de 

ribbelsteek, de kantsteken merken met een 

gekleurd draadje (merkteken E).

Op 65 cm. (260 naalden) hoogte na de rib-

belsteek, verder gaan met ribbelsteek en in 

de 17e naald

1 knoopsgat van 3 steken maken. Brei 5 cm 

ribbelsteek in totaal en kant daarna af.

De schouderriem kan uiteraard zo lang (of 

kort) gemaakt worden als nodig is.

LANGE ZIJDE

Zet 7 steken op met de breinaalden nr. 2 of 

2,5 kleur MERCURE en brei tricotsteek.

Op 26 cm. (104 naalden) totale hoogte, 

de kantsteken merken met een gekleurd 

draadje (merkteken F, naad op de schei-

dingsnaald).

Op 80 cm. (320 naalden) totale hoogte, 

de kantsteken merken met een gekleurd 

draadje (merkteken G naad op de schei-

dingsnaad).

Op 106 cm. (424 naalden) totale hoogte 

afkanten.

HARTJE

Met haaknaald nr. 2,5 en de kleur OEILLET, 

maak een lus en steek de haaknaald hierin 

en maak drie lossen en 2 stokjes in de lus. 

2e toer: keer om en haak drie lossen en 2 

stokjes in de 1e lus, 1 stokje in de 2e lus en 

3 stokjes in de 3e losse.

3e toer: 2 lossen, 1 stokje, 1 dubbel stokje, 

1 stokje, 1 vaste, *1 vaste, 1 stokje, 1 dub-

bel stokje, 1 stokje, 1 vaste*. Herhaal * - * 

tot het einde van de toer. Maak zo ook een 

tweede deel. Naai de twee stukjes van het 

■ 2 bollen PHIL COTON 3 kleur MERCURE

■ 1 bol kwaliteit PHIL COTON 3 kleur OEIL-

LET

■ 1 bol kwaliteit PHIL COTON 3 KLEUR 

MENTHE

■ 1 bol kwaliteit PHIL COTON 3 kleur 

GUIMAUVE

■ 1 bol kwaliteit PHIL COTON 3 kleur CLE-

MATITE

Deze kleuren zijn zoals op de foto, maar 

kunnen aangepast worden naar eigen wens 

en voorkeur. Er zijn in deze kwaliteit wel 

dertig verschillende garenkleuren, dus de 

keuze is heel ruim.

■ Breinaalden: nr. 2. of 2,5

■ Haaknaald: nr. 2. of 2,5

■ Accessoires: 2 knopen

GEBRUIKTE STEKEN

Rechte tricotsteek: 1 naald recht, 1 naald 

averecht, enz.

Ribbelsteek: alle naalden recht breien.

Halve vaste: de haaknaald in 1 steek 

insteken, 1 lus doorhalen en deze meteen 

door de lus halen die zich op de haaknaald 

bevindt.

Vaste: de haaknaald in 1 steek insteken, 1 

lus doorhalen, 1 omslag en de draad door 

de 2 lussen halen die zich op de haaknaald 

bevinden.

Half stokje: 1 omslag, de haaknaald in 1 

steek insteken, 1 lus doorhalen, 1 omslag 

en de draad door de 3 lussen halen die zich 

op de haaknaald bevinden.

Stokje: 1 omslag, de haaknaald in 1 steek 

insteken, 1 lus doorhalen, 1 omslag, de 

draad door de eerste 2 lussen halen, 1 

omslag en de draad door de laatste 2 lussen 

halen die zich op de haaknaald bevinden

PROEFLAPJE

1 vierkantje van 10 cm. tricotsteek, brei-

naalden nr. 2 of 2,5 = 29 steken en 40 

naalden

1 vierkantje van 10 cm. ribbelsteek, 

breinaalden nr. 2 of 2,5 = 25 steken en 45 

naalden

Het model wordt bewust vaster gebreid.
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hart aan elkaar en vul voor het helemaal 

dicht is luchtig op.

BOLLETJE

Haak met haaknaald 2,5 in de kleur OEILLET 

een ketting van 4 lossen en sluit tot een 

rondje met 1 halve vaste in de 1e steek.

1e toer: 3 lossen als 1e stokje en 11 stokjes. 

Hierbij in het rondje insteken (=12 stokjes) 

en eindig met 1 halve vaste op de 3e losse 

bij het begin van de toer.

2e toer: 1 losse als 1 vaste en 1 vaste op elk 

van de 11 stokjes (=12 vasten). Eindig met 

1 halve vaste op de 1e losse bij het begin 

van de toer. 

3e, 4e en 5e toer: 1 losse als 1 vaste en 1 

vaste op elk van de 11 vaste van de vorige 

toer (=12 vasten). Eindig met 1 halve vaste 

op de 1e losse bij het begin van de toer. 

Vul het bolletje op, haal een draad door de 

steken van de laatste toer en trek aan om 

een bolletje te vormen. Haak er lossen aan 

tot een lengte van 15 cm.

SPIRAAL

Haak met de haaknaald nr.2,5 en de kleur 

CLEMATITE een ketting van 25 lossen. Haak 

in de volgende rij 3 halve stokjes in elk 

van de lossen . U hebt nu 75 halve stokjes. 

Hecht het werk af. Maak op dezelfde wijze 

een tweede spiraal in de kleur GUIMAUVE.

BLOEM

Met de haaknaald nr 2,5 en de kleur MEN-

THE een ketting van 4 lossen haken en tot 

een rondje sluiten met 1 halve vaste op de 

1e steek.

1e toer: 1 losse als vaste, 2 lossen, 2 stokjes 

en hierbij met de haaknaald in het rondje 

insteken, 2 lossen, *1 vaste en hierbij met 

de haaknaald in het rondje insteken, 2 los-

sen, 2 stokjes en hierbij met de haaknaald 

in het rondje insteken, 2 lossen*. Herhaal 

van * - * 2 maal in totaal. De toer niet slui-

ten.

2e toer: *1 vaste en hierbij met de haak-

naald in het rondje insteken bij het begin 

tussen de 2 stokjes van het blaadje achter 

het blaadje om, 3 lossen*, herhaal van * tot * 

3 maal in totaal. De toer niet sluiten.

3e toer: *1 vaste op de vaste van de 2e toer, 

2 lossen, 5 stokjes in de boog van 3 steken, 

2 lossen*, herhaal van * - * 3 maal in totaal. 

Eindig met 1 halve vaste op de vaste bij het 

begin van de toer.

AFWERKING

Pers het werk voorzichtig op. Haal een 

draad door de kantsteken van de zijkanten 

in ribbelsteek, die 1 op 2 gebreid zijn en 

trek aan. Sluit de zijnaden (zie afbeelding 1). 

Naai de zijkanten aan het grootste deel van 

de tas; zie afbeeldingen en merktekens.

Naai de korte schouderriem op 7 steken van 

de klep. 14 naalden van de ribbelsteek ko-

men over de rand en fungeren als knoops-

gatlus. Naai dit stuk plat aan tot de schei-

dingsnaald. Doe hetzelfde met het andere 

uiteinde (zie afbeelding 2).

Naai de grote schouderriem aan de tas 

vanaf de opzetnaald op 7 steken van de 

kant rond de tas tot aan de scheidingsnaald. 

Doe hetzelfde met de andere zijde en het 

andere uiteinde (zie afbeelding 3).

Leg elk vrij stuk van de schouderriemen op 

elkaar en naai ze plat aan elkaar.

Festonneer de knoopsgaten, vouw de klep 

ter hoogte van de scheidingsnaald om en 

naai de knopen aan. Naai het hart op de 

klep (zie foto). Naai de bloem op de schou-

derriem (zie foto).en bevestig op dezelfde 

hoogte het bolletje met behulp van het 

vlechtje, en de twee spiralen.

Knip de voering met naad en stik eventueel 

een ritssluiting bovenin. Doe een stukje kar-

ton op de bodem. En naai de voering met de 

hand netjes in het tasje. 
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