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Nr.104.667 - Schattige taaitaai hart tas
Knutselidee

Materiaal:

Afmeting:

Basispatroon: Kabelpatroon: (hengsel)

200 g viltwol bruin
50 g viltwol wit
rest in roze en groen

Ongevilt ca. 36 cm breed en 37 cm hoog

Gevilt: ca. 27 cm breed en 23 cm hoog

Tricotsteek: heenrij: rechte steken, 
terugrij: averechte steken in ronden: 
alleen rechte steken

1e toer (= terugrij) - 5e toer: tussen de kst. 
rechte tricotsteek breien
6e toer: kst., 2 steken met de hulpnaald 
voor het werk leggen, de volgende 2 steken 
r breien, daarna de 2 steken van de hulpn-
aald r breien, kst.
De 1e - 6e toer steeds herhalen.

breinaalden 8.0 - 9.0
rondbreinaald 8.0 - 9.0
haaknaald 6.0

 taaitaai 
hart tas

Een schatt ig

Stekenproef:
(tricotsteek, niet-gevilt): 
11 steken x 16 R
= 10 cm x 10 cm

(tricotsteek, gevilt):
15 steken x 27 R
= 10 cm x 10 cm
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N°104.667 - Titel Bastelidee
Knutselidee

Instructies:
Het hart wordt van onder naar boven in ronden gebreid. 
Met de naalden 8 steken in bruin opzetten (2 steken per naald), tot de ronde sluiten 
en in het basispatroon werken.

Hierbij 13 x in elke 2. ronde 4 steken als volgt meerderen: Op de 1e en 3e naald na 
de 1e steek en op de 3e en 4e naald voor de laatste steek steeds 1 steek rechtszij-
dig meerderen = 60 steken. 

Het meerderen nog 3 x in elke 3e ronde en 3 x in elke 4e ronde herhalen = 84 steken. 

Nog 3 ronden over 84 steken breien, daarna het werk delen en de voor- en achter-
kant van de tas gescheiden in heen- en terugrijen, over steeds 42 steken werken. 

In de 1e toer aan beide zijden steeds 1 steek minderen, doordat je aan het begin 
van de toer na de kst. 2 steken overhaalt samen breid (= 1 steek minderen, 1 steek 
r, de afgehaalde steek erover trekken) en aan het eind van de toer voor de kst. 2 
steken samen breien = 40 steken. 

Nog 1 terugrij breien, dan het werk voor de boog van het hart nogmaals delen (= 20 
steken per boog van het hart). 

Voor de rondingen van de boog van het hart aan beide zijden in elke 2e toer 3 x 1 
steek, 1 x 2 steken en 1 x 3 steken, daarna de overige 4 steken recht afkanten. De 
2e boog van het hart op dezelfde manier te werk gaan.

De achterzijde van de tas over de 42 stilgelegde steken op dezelfde manier breien.

Voor het handvat van de tas, 6 st. op een naald opzetten en ca. 175 cm (= 281 toe-
ren) in het kabelpatroon breien, daarna de steken recht afkanten.

Voor de omranding 2 ca. 100 cm lange losse steken in wit haken.

Haak als volgt 3 bloemen in roze: Haak in een draadring * 1 v, 3 losse, vanaf * nog 2 
keer herh., 1 half vast in de 1e vaste haken, 2 korte losse steken bij elke 3 losse in 
roze voor de bloemknoppen haken en het begin en einde steeds samennaaien. Voor 
de bladeren 8 korte losse steken uit steeds 2 – 3 losse steken in groen haken.

De tashengsels aan de zijkant links en rechts tussen de bogen van het hart aan de 
voor- en achterkant opnaaien en alle draden zorgvuldig afhechten.

Vilten:
De tas en de twee witte losse steken kettingen (de bloemen en bladeren worden 
niet vervilt) met 3 tennisballen in de wasmachine, bij 40 °C bonte was, vilten.

Gebruik alstublieft geen wasverzachter. Voeg wat wasmiddel toe zonder optische 
witmaker en ingebouwde wasverzachter.

Na het wassen, krachtig in vorm trekken en laten drogen.

Afwerking: Naai de witte losse steken kettingen langs de rand in golvende lijnen en 
de bloemen, bladeren en knoppen elk met bijpassend naaigaren op de voorkant van 
de tas (zie foto).

Voor de woorden 2 vilten wollen draden van ongeveer 80 cm in roze samen vilten 
(met een beetje water en zeep op een ruw oppervlak met je handen heen en weer 
rollen totdat de beide draden aan elkaar gevilt zijn, was het zeepresten uit en laat 
het drogen). Naai het opschrift (zie foto) met bijpassend naaigaren op de voorkant 
van de tas.

Afkortingen:
kl. = kleur• st. = steek• t. = toer • r = rij• heenr. = heenrij • terugr. = terugrij • 
re. = recht • ave. = averecht • afk. = afkanten • kst. = kantsteek • 
• herh. = herhalen • i.ej. = in elke • v. = vaste steek 


