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Tasjes 118
North (Katia)

ribbelsteeK

breiNaaldeN: Nr 6

haaKNaald: 5 mm

Materialen
North Tas model 118 a: kl. Bruin 73: 2 
bollen Kl. Grijsbruin 72: 1 bol 
Tas model 118b: kl. Beige 71: 2 bollen Kl. 
Lichtgrijs 74: 1 bol 1 knoop

Beschrijving tas model 118a
(1) Deel a: met nldn.Nr. 6 En kleur bruin, 
het aantal Aangegeven st. opz. en brei 
ribbelsteek. (2) Bij 20 cm. totale lengte, de 
st. afk. (3) Deel b: met nldn.Nr. 6 en kleur 
bruin, het aantal aangegeven st. opz. en brei 
ribbelsteek. (4) Bij15 cm. totale lengte, de 
kleur wisselen voor kleur grijsbruin. 

(5) bij 20 cm. totale lengte, de st. afk. Brei 
zo nog eenzelfde deel. (6) Deel c: met nldn.
nr. 6 En kleur bruin, het aantal aangegeven 
st. opz. en brei ribbelsteek. (7) Bij 15 cm. 
Totale lengte, de kleur wisselen voor kleur 
grijsbruin. (8) Bij 17,5 cm. totale lengte, 
het aantal aangegeven midd. st. afk. en 
in de volgende naald hetzelfde aantal st. 
meerderen. (9) Bij 20 cm. Totale lengte, de 
st. afk. brei zo nog eenzelfde deel. 

In elkaar zetten en afwerken 
Naai de delen aan elkaar volgens de letters 
op grafiek a. Naai de knoop in het midden 
van de laatste naalden Van een deel b. Aan 
het andere deel b, een lusje haken ter hoogte 
Van de knoop, over de laatste naald en op 
de volgende Manier: met de haaknaald nr. 
5 Mm. En de Kleur grijsbruin: haak 1 vaste, 
12 lossen, de haaknaald Insteken in dezelfde 
basisst. En haak 1 vaste. De draad afknippen 
en wegwerken. Maak de tas model 118b 
op dezelfde manier, maar Wissel de 
overeenkomende kleuren. 

Voor het volgen van het werkstuk
Voor het correct breien van dit model, de 
stappen 1 Tot 9 volgen (aangegeven op 
het patroon), deze zijn Stap voor stap 
beschreven onder de uitvoering.
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