
WERKBESCHRIJVING - Floppy bag

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Marianne Dekkers- Roos van MaRRose - CCC in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn 
eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl 
zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Marianne: “Dit project was wat je noemt er één van de lange adem. Dat kwam niet in de laatste plaats omdat ik in m'n 
enthousiasme meteen maar ging voor een (hele) grote versie. Natuurlijk voorzag ik wel dat het maken van deze tas een 
kwestie van "lekker doorbreien" was, en dus startte ik in mei (!) al met dit project dat voor november op de planning 
stond.
Maar ... met de zomervakantie en allerlei ándere projecten die ik tussendoor ook nog deed, moest ik de afgelopen weken 
toch nog even flink gas geven om mijn tas voor de deadline af te krijgen - blij dat dit gelukt is!

Het idee voor deze originele "gebreide&gevouwen" tas vond ik al heel lang geleden op Pinterest.
Ik was er meteen weg van, en dus pinde ik de tutorial op mijn Pinterest bord "breien". Klik voor de tutorial op de link in 
het blog bericht op de website van CraftKitchen.
Zoals te zien is in de oorspronkelijke tutorial is de tas gebreid van effen garen ook heel mooi, maar ik viel als een blok voor 
de kleuren van deze "Durable Colourful".
Mijn lap (tas) breide ik met dubbele draad en pennen 5,5 mm: een heerlijk gedachtenloos werkje voor 's avonds op de 
bank voor de tv.
Eerlijk gezegd beleefde ik er tijdens het breien een kinderlijk plezier aan om de kleuren van de "Colourful" langzaam van 
beige naar donkerblauw te zien veranderen, echt heel mooi.

Toen de lap eenmaal klaar was, vouwde ik deze conform de instructies, naaide de naden dicht, breide nog een hengsel, 
maakte een voering, naaide deze met de hand in m'n tas en als laatste finishing touch vond ik nog een leren label van 
"Mez11" in precies de goede kleur.

Hoe relaxed ook, het breien was zoals gezegd best een arbeidsintensief klusje; mocht je iets minder voortvarend dan ik 
te werk willen gaan, dan maak je gewoon een kleinere versie. Het enige dat je daarbij moet onthouden is dat de lap die je 
breit altijd 3 x zo lang moet zijn als deze breed is.
In de werkbeschrijving heb ik aangegeven hoe ik mijn - grote - tas maakte”.
Benodigdheden:

- Durable Colourful kleur 5011 2 x
- Stuk stof voor de voering, beige Lilian Canvasstof kleur 004, ca 1 m
- Breinaalden 6 mm en 5,5 mm KnitPro verwisselbare rondbreinaalden
- Stopnaald, schaar
- Gewone naald + garen
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Werkbeschrijving:
Zet met de 6 mm naalden en dubbele draad 75 steken op (ik begon 
van binnenuit bij beide "Durable Colourful"-bollen). Switch naar de 5,5 
mm naalden en brei alle steken (uitsluitend "recht"), totdat je de juiste 
lengte hebt. 
Deze moet 3 x de breedte zijn van je lap, en in mijn geval was dat 3 x 38 
cm = 114 cm.

Kant losjes af, en leg je lap in de breedte voor je neer; vouw de linker 
punt van de lap naar beneden en de rechter punt naar boven.
Vervolgens vouw je de gevouwen linkerkant (schuin) omhoog naar 
rechts, waarbij de rechterrand van de linkerkant precies tegen de 
linkerzijde van het rechter gevouwen deel aan komt te liggen. 
Dit klinkt ingewikkelder dan het is - het wijst zich écht vanzelf 
(de foto's helpen) en je zult zien, dat je tas nu - in gevouwen vorm - 
al klaar is.Naai met naald en draad de schuine naad aan zowel de ene 
kant van je tas, als aan de andere kant van je tas dicht.

Zet voor het hengsel met de 5,5 mm breinaalden 15 steken op en brei 
een rechthoekig lapje van ca. 28 cm; hecht losjes je steken af.

Leg de tas op de stof en trek - rekening houdend met een zoom 
- de omtrek na; knip uit en naai de ondernaad plus zijnaden dicht. 
Keer de voering niet binnenste-buiten, maar doe hem 
- met de verkeerde kant naar buiten - in de tas en zorg dat de voering 
netjes in de gebreide tas komt te zitten. Vouw een zoompje in de 
voering aan de bovenkant en speld deze nét onder de rand van de 
gebreide tas vast. Naai de voering met kleine steekjes met de hand 
vast.

Vouw de stof dubbel en knip een strookje dat past in het 
dubbelgevouwen lapje dat je voor het hengsel breide. Naai de stof aan 
drie kanten dicht, vouw deze binnenstebuiten en naai met de hand de 
3e, korte, kant dicht. Leg de stoffen versteviging in het gebreide 
hengsel; naai met de stopnaald en de "Durable Colourful" alle drie de 
naden dicht. Naai vervolgens het hengsel vast aan de bovenkant van 
je tas (één korte kant aan de binnenkant van elke punt van de tas). 
Labeltje erop, en klaar!

Veel maakplezier!


