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Tas 107
Formaat: ca. 35 x 40 cm 

Feltro (lana Grossa)

rondbreinaald: 9, 80 cm 

Haaknaald: 8

tricotsteek

De getallen tussen haakjes geven
de maten voor het wassen aan,
de getallen buiten de haakjes na
het wassen.

Materiaal 
ca. 600 g “Feltro” (100% scheerwol - 
krimpt bij het wassen ca. 30 - 40%, ll. = 
ca. 50 m/50 g) van Lana Grossa in camel 
gemêleerd (kl. 24); 1 rondbreinld. nr. 9, 80 
cm lang, 1 haaknld. nr. 8; 2 leren tasbeugels 
van PRYM, art. 615160, “Marie”, kleur 
zwart). 

Tricotsteek
heeng. nld. r., terugg. nld. av. br. In toeren 
alleen r. br. 

Stekenproef
11 s. en 15 nld. tr. ongewassen met nld. nr. 
9 = 10 x 10 cm. 

Gehaakte bloem,  
na het vilten ca. 6 cm ø
5 l. met haaknld. nr. 8 opz. en met 1 hv. in 
het rond sluiten. 1e t.: * 1 v. in de ring en 
5 l. haken, vanaf * 4x herh. = 5 blaadjes. 
Deze en alle volg. t. telkens met 1 hv. in het 
rond sluiten. 2e t.: achter de 1e t. haken, 
daarbij de l.-boogjes van de 1e t. met de 
vingers van de linkerhand naar boven 
drukken. * 1 v. in de beginlus en 6 l. haken, 
vanaf * 4x herh., daarbij de v. telkens 
tussen de l.- boogjes van de 1e t. haken = 5 
blaadjes. 3e t.: als de 2e t. achter het werk 
haken, daarbij echter st. in plaats van v. en 
telk. 7 in plaats van 6 l. haken = 5 blaadjes. 

Achter- en voorkant
samenhangend br. Hiertoe 100 s. met de 
rondbreinld. nr. 9 opzetten en in het rond 
sluiten. Het begin en het midden van de t. 
markeren = telk. 50 s. Dan in tr. in toeren 
br. Voor de vorm in de 2e t. vanaf de 
opzet telkens na en voor de 3e s. vanaf 
de markering telk. 1 s. door 1 o. meerd. - 
dus 4 s. in de toer meerd. = 104 s. In de 
3e t. de o. r. gedraaid br., opdat er geen 
gaatjes ontstaan. De 4e en 5e t. r. zonder 
meerderingen, dus over telkens 104 s., br. 
De 2e t/m 5e t. 3x herh., daarbij natuurlijk 
de tussen-t. telkens met het dan voorhanden 
aantal s. br. = 116 s. Daarna nog 1x de 2e 
en 3e t. herh. = 120 s. na de 19e t. De 20e 
t/m 40e t. zonder meerderingen, dus over 
telk. 120 s., br. Voor de rest van de vorm na 

26,5 cm = in de 41e t. vanaf de opzet telk. 
na de 3e s. vanaf de markering telk. 2 s. r. 
samenbr. en telkens voor de 3e s. vanaf de 
markering telk. 2 s. overgehaald samenbr. 
= 1 s. als bij het recht br. afh., de volg. s. 
r. br. en de afgeh. s. overhalen - dus 4 s. 
in de toer mind. = 116 s. De 42e t. zonder 
minderingen over 116 s. br. De 41e en 42e 
t. nog 7x herh., daarbij natuurlijk de tussen-t. 
telkens met het dan nog voorhanden aantal 
s. br. = 88 s. in de 56e t. Tot de 62e t. 
rechtdoor, dus over telk. 88 s. verder br. Dan 
het werk op de markeringsplaatsen delen = 
telk. 44 s. voor de voor- en achterkant van 
de tas en beide helften afzonderlijk in heeng. 
en terugg. nld. verder br., daarbij de kant-s. 
als knoopjesrand in heeng. en terugg. nld. 
alleen recht br. Na 13 cm = 20 nld. vanaf de 
deling de s. afk. De andere helft op dezelfde 
manier beëindigen. 

Afwerken
nu de bovenste randen inclusief de ontstane 
splitten tussen voor- en achterkant met 
haaknld. nr. 8 met 1 t. hv. omhaken. De 
zijde met de rechte s. ligt buiten. De onderste 
naad in matraassteek dichtnaaien. 24 
bloemen met haaknld. nr. 8 haken. Bloemen 
in een grote wasbuidel vullen. Dan tas en 
bloemen bij 40°, programma fijne was, met 
800 toerental bij het centrifugeren wassen 
en vilten. Na het wassen de tas in vorm 
trekken, stevig met gekreukeld papier of 
oude handdoeken vullen, bloemen in vorm 
trekken en laten drogen. Bloemen alleen op 
de voorkant en tasbeugels volgens de schets 
resp. modelafbeelding aannaaien.
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