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Tas 136
Afmetingen: cA 54x40 cm

sempione en softhAir (lAng 
yArns)

450g = 9 kluw sempione en 
150 g = 3 kluw softhAir

kAbelsteek

breinAAlden: 7, 8 en 9 

hAAknAAld: 5

wolhAAknAAld 5 en 7

Materiaal
Tas (450g = 9 kluw Sempione en 150 g = 3 
kluw Softhair)

Proeflapje
Patroon I, Nldn Nr 7: (Sempione dubbel 
gebreid) 11 st = 10 cm breed. 16 rijen = 10 
cm hoog

Patroon I
Nldn Nr 7: kabelpatroon: 1ste rij goede 
kant: 1 r kst, 1 av st, 1 r st, 1 av st, 6 r st, 
1 av st, 1 r st, 1 av st, 1 r kst. 2de en alle 
volg rijen op av kant: de st br zoals ze zich 
voordoen, de kst av br. 3de rij: 1 r kst, 1 av 
st, 1 r st, 1 av st, 3 st naar rechts kruisen (1 
st op 1 hulpnld achter het werk nemen, 2 r 
st, dan de st van de hulpnld r br), 3 st naar 
links kruisen (2 st op 1 hulpnld voor het werk 
nemen, 1 r st, dan de st van de hulpnld r br), 
1 av st, 1 r st, 1 av st, 1 r kst. De 1ste – 4de 
rij blijven herh.

Patroon II
Nldn Nr 7, 8 en 9: r jersey = r op goede 
kant, av op av kant.

Patroon III
Nldn Nr 7: kabelpatroon: 1ste rij goede 
kant: 1 r kst, *1 av st, 1 r st, 1 av st, 6 r st, 
1 av st, 1 r st, 1 av st *, van * tot * blijven 
herh, 1 r kst. 2de en alle volg rijen op av 
kant: de st br zoals ze zich voordoen, de kst 
av br. 3de rij: 1 r kst, *1 av st, 1 r st, 1 av 
st, 3 st naar rechts kruisen (1 st op 1 hulpnld 
achter het werk nemen, 2 r st, dan de st van 
de hulpnld r br), 3 st naar links kruisen (2 st 
op 1 hulpnld voor het werk nemen, 1 r st, 
dan de st van de hulpnld r br), 1 av st, 1 r st, 
1 av st *, van * tot * blijven herh, 1 r kst. De 
1ste – 4de rij blijven herh.

Patroon IV
Nldn Nr 7: Koordkabel: 1ste rij: 1 r kst, 1 
av st, *4 r st, 1 av st *, van * tot * 2x herh, 
eindigen met 1 r kst. 2de en alle volg rijen 
op av kant: de st br zoals ze zich voordoen, 
de kst av br. 3de rij: 1 r kst, 1 av st, *2 st 
naar rechts kruisen (de 2de st voor de 1ste st 
heen r br, dan de 1ste st r br),  2 st naar links 
kruisen (de 2de st achter de 1ste st heen r 
br, dan de 1ste st r br), 1 st av *, van * tot * 
nog 2x herh, eindigen met 1 r kst. De 1ste – 
4de rij blijven herh.

Patroon V
Nldn Nr 7: 1 av st, 1 r st.

Patroon VI
Nldn Nr 7:  Koordkabel: 1ste toer: r. 2de 
+ alle even toeren: de st br zoals ze zich 
voordoen. 3de toer: 2 st naar rechts kruisen 
(de 2de st voor de 1ste st heen r br, dan de 
1ste st r br),  2 st naar links kruisen (de 2de 
st achter de 1ste st heen r br, dan de 1ste st r 
br). 1ste – 4de toer blijven herh. 

Uitvoering (2x br)
14 st opz met Sempione en nldn Nr 7. In 
pat I br. Op 39 cm van de opzet de st laten 
liggen. Met enkele draad en Softhair en nldn 
Nr 7 13 st opz. In pat II br. Op 39 cm van 
de opzet de st laten liggen. Deze strepen 
nog 2x br. Nu afwiss een streep uit Softhair 
en Sempione op de nld nemen en over alle 
st met Sempione in pat III verder br, hierbij in 
de eerste rij telkens de naast elkaar liggende 
kst van de strepen av samen br. Op 39 cm in 
pat III alle st afk, hierbij verdeeld 15 st mind.

Afwerking
Naden sluiten. 

Draagriemen
Met dubbele draad en Sempione een ketting 
van 120 lossen haken. Aansluitend 5 rijen 
vaste haken. De draagriemen aan weersz ca 
12 cm diep aan de binnenkant vastnaaien.

Sluitboord
Aan de taszijde vooraan met wolhaaknld 
Nr 5 en enkele draad met Sempione ca 36 
vaste haken. Nog 5 rijen vaste haken. Aan 
de achterzijde een gelijke boord haken. 

Ritszoompjes
2 x  een ketting van 39 lossen haken, aan-
sluiten 1 rij vaste. Rits innaaien.

Tip 1: Bij de tas wordt de kwaliteit Sempi-
one met dubbele draad gebreid.

Tip 2: Bij de kwaliteit Softhair de draad 
altijd vanuit het binnenste van de kluwen 
nemen.
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