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Materiaal:
viltwol in verschillende 
kleuren
breinaalden 8

wol
haaknaald
knoop

tablethoes
Gebreidegevilte

Omdat de verschillende soorten viltwol 
verschillend te verwerken zijn, kun je het 
beste eerst een steekproef van 10 cm x 
10 cm breien en vervolgens het werkelijke 
aantal steken bepalen.

In de hoogte krimpt de hoes ca. 30% in de 
breedte slechts ca. 15%.

voor het wassen:

40 cm

28 cm

28 cm

24 cm

Basispatroon voor ProLana-viltwol:

na het wassen:
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Om de afmetingen van het basispatroon 
te krijgen, hebben we 4 x 17 steken op-
gezet (68 op het naaldenspel) en tot een 
ronde gesloten. Het beste kun je meteen 
een lange draad laten hangen, zodat je 
hiermee later de onderkant kunt sluiten.

Brei nu afwisselend rechtse en averecht-
se rijen tot een totale lengte van 40 cm 
bereikt is.

Eventueel kan de laatste cm ook in gestekorrel worden gebreid, waardoor de 
bovenrand niet opkrult en er een nette sluitrand ontstaat.

Om dit te doen, breid u het volgende patroon:
oneven toer:
* 1 steek re, 1 steek ave * afwisselend breien.

even toer:
* 1 steek ave, 1 steek re * afwisselend breien.

Kant nu alle steken af en naai of haak de onderkant samen.

Als alle draden afgehecht zijn, kun je de hoes in de wasmachine op ca. 40 °C vil-
ten. Plaats de hoes, indien nodig, voor een tweede keer in de wasmachine. Trek 
vervolgens in vorm en laat hem goed drogen.
Als het stuk droog is, moet het ca. 24 x 28 cm zijn en moet je tablet er goed in 
passen.

Om de tas te kunnen sluiten, hebben we een fl ap aangebracht. Zet hiervoor 
8 losse steken met de haaknaald op en haak rijen vaste steken, tot een lengte 
van ca. 8 cm bereikt is.

Haak in de volgende rij een knoopsgat (kop ca. 20 mm). Haak hiervoor 4 losse 
steken over de vaste steken van de vorige rij:
Dus 2 vaste steken - 4 losse steken - 2 vaste steken.
Haak tot slot een rij met vaste steken.

Om er zeker van te zijn dat de fl ap stabiel is, kun je deze nog met een ronde 
vaste steken omhaken, daarna de draad afknippen en afhechten.

Het enige dat u nu nog hoeft te doen, is de fl ap aan de achterkant vast te naaien 
en tot slot de knoop nog te bevestigen. Klaar is de gebreide-gevilte tablethoes.

Veel succes en veel plezier bij het namaken.


