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Met de feestdagen in het vooruitzicht kan je met dit breipatroon een handtasje breien. Ik kreeg het breipatroon
van een vriendin, die het weer uit een oude Libelle had gescheurd. Leuk om voor jezelf te maken of om cadeau
te geven……
De maat van de handtas is ongeveer 30cm breed en 16cm hoog.
De benodigdheden zijn : glanzend breigaren voor breinaald 3,5, voeringstof, twee houten ronde
handvatten en een stukje bijpassend lint.



Tips om te breien en meer gratis brei- en haakpatronen vind je bij : veritas.eu/nuttige-breitips-om-je-teleren-breien

Tricosteek: heen recht (=goede kant), terug averecht (=verkeerde kant)
Je breidt het tasje aan een stuk door :
1.

Voor het beleg aan de bovenkant (om het handvat) zet je 62 steken op en brei je 3 cm(kijk even of dit
voldoende is voor de dikte van je handvat !!!!) in trcicotsteek

2.

Aan de verkeerde kant van het werk brei je 1 naald recht (= ribbel)

3.

Het stekenaantal is 60 (deelbaar door 6) en 2 kantsteken, an iedere zijde 1 !!!!

4.

Tussen de kantsteken brei je ajour :
1e nld.: *1 omsl., 2 r., 2 r.samenbreien, 2 r., vanaf * herhalen
2e nld. : averecht breien
3e nld. : *2 r., 2 r. samenbreien, 2 r., 1 omsl., vanaf * herhalen
4e nld. : averecht breien
5e en volgende nld.: herhalen vanaf 1e nld.

5.

Bij een totale lengte van 35 cm brei je aan de verkeerde kant van het werk 1 nld. recht

6.

Doorgaan in tricotsteek en brei j3 cm (kijk even of dit voldoende is voor de dikte van je handvat !!!!) i

7.

Bij een totale lengte, dus 38 cm (afhankelijk van de dikte van de handvatten !!!!) alle steken in één keer
soepel afkanten.

Laat het breiwerk onder een vochtige doek drogen.
Knip de voering op de juiste maat.
Sluit deels de zijnaden van je breiwerk.
Voer de handtas met de voeringstof door deze met de hand vast te naaien aan de tricotbelegdelen (om de
handvatten) aan de bovenzijde van de handtas.
TIP: maak een bloem rozetje op de handtas of knoop om een paar breisteken een mooie strik !!!!

