
 

 
 
Afmeting tas: ca. 40 cm breed en 30 cm hoog 
(zonder tasbeugel). 
 
Materiaal: Adriafil Mirtillo paars (94) 2 bollen, 
rood (92) 1 bol, brique (89) 1 bol, breinaalden nr. 
7, tasbeugels 
 
Stekenverhouding: 13 steken en 17 naalden in 
tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit 
en gebruik indien nodig andere naalden. 
 
Gebruikte steken: 
Kabelpatroon I en II: brei volgens teltekening. 
Alleen de heengaande naalden zijn 
aangegeven, de teruggaande naalden breien 
zoals de steken zich voordoen. Open hokje = 

recht, x = averecht,  = 3 st. op een 
kabelnaald voor het werk leggen, 3 st. recht, dan 

de 3 st. van de kabelnaald recht breien,  = 2 
st. op een kabelnaald voor het werk leggen, 2 st. 
recht, dan de 2 st. van de kabelnaald recht 
breien. 
N = Nop: in kleur rood: uit 1 steek 5 steken 
breien (afwisselend van voren en van achteren  
 
 

 
insteken), keer, 5 st. averecht, keer, 5 st. recht, 
keer, 5 st. averecht, keer, 5 st. recht, dan na  
elkaar de 2e, 3e, 4e en 5e st. over de 1e st. 
trekken. 
Boordsteek: afwisselend 1 st. recht en 1 st. 
averecht. 
Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de 
verkeerde kant. 
Ribbelsteek: alle naalden recht. 
 
Werkwijze Tas: 
Zet met paars 65 st. op en brei volgens 
teltekening I. De noppen worden in rood 
gebreid. Kant na 40 nld. als volgt af: 1 kantst., *1 
st. recht afhalen, 2 st. recht samenbreien, 
afgehaalde steek overhalen, **1 st. averecht, 2 
st. averecht samenbreien, herhaal nog 3x vanaf 
** . Herhaal steeds vanaf *, eindig met 1 st. recht 
afhalen, 2 st. recht samenbreien en de 
afgehaalde steek overhalen, 1 kantsteek. Brei 
nog eenzelfde deel. Sluit de onder- en zijnaden. 
Zet met brique 16 st. op en brei 1 nld.: 
2 ribbelsteek, 12 st. averecht, 2 ribbelsteek. Brei 
verder in de volgende indeling: 2 st. ribbelsteek, 
de middelste 12 st. van telpatroon I, 2 st. 
ribbelsteek. Brei tot een lengte die rondom de 
gehele bovenkant van de tas past. Kant af. Naai 
een zijkant van de kabel langs de bovenkant van 
de tas, beginnend en eindigend aan een zijnaad. 
Sluit de zijnaad. Naai de beugels aan de tas. 
 
Werkwijze Armwarmers: 
Linker armwarmer: Zet 34 st. op met brique en 
brei boordst. als volgt: 1 nld. met brique, 2 nld. 
met rood, 2 nld. met paars, 2 nld. met brique, 2 
naalden met rood. Brei verder als volgt: met 
paars 5 st. tricotst., met brique 10 st. teltekening 
II, de overige steken met paars in tricotst. 
Gebruik aparte bollen en sla bij het wisselen van 
kleur de draden om elkaar om gaatjes te 
voorkomen. Minder bij 12 cm hoogte als volgt: 1 
kantst., 1 st. afhalen, 1 st. recht en de 
afgehaalde steek overhalen, in het midden van 
de armwarmer 1 st. afhalen, 2 st. recht 
samenbreien en de afgehaalde steek overhalen, 
de 2e en 3e laatste steek recht samenbreien, 1 
kantsteek. Herhaal deze minderingen bij 20 cm 
hoogte.  
 
 
 
 
Meerder bij 30 cm hoogte naast de beide 
kantsteken 1 steek en in het midden van de 
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armwarmer, aan beide kanten van de middelste 
2 steken, 1 steek meerderen. Meerder bij 33 cm 
hoogte aan beide kanten naast de kantsteken 1 
steek = 32 st. Kant bij 35 cm hoogte voor de 
duim aan beide kanten 1x2 st. af en nog 1x1 st. 
in de 2e nld. Brei bij 37 cm  
hoogte op de goede kant nog 1 nld. averecht en 
kant in de volgende naald in rechte steken af. 
Brei de rechter armwarmer in spiegelbeeld. Sluit 
de zijnaad. Sluit de opening voor de hand met 
een paar steken.  
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