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DIY

Visnettas wordt trendy it-stuk. De visnettas van onze 
oma’s strikt hoe langer hoe meer mensen in haar netten.  

Ze is  multi  inzetbaar voor je lunchpakket, voor kleine  
boodschappen in de (super)markt of just for fun op het 

strand. In een mum van tijd brei, haak of knoop je  
deze tas in jouw favoriete kleur.

http://www.fibremood.com/en/dori
http://www.fibremood.com/en/malvin
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benodigdheden 

gebruikte steken

Breien:
Boordsteek 1/1: 1 steek averechts, 1 steek rechts, steeds herhalen. In de teruggaande naald de steken 
breien zoals ze zich voordoen.

Fantasiesteek: 
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+ : dit is een kantsteek, de 1ste en laatste steek van de naald, die brei je gewoon rechts

0 : omslag

X = 1 st. r afhalen zonder te breien, de volgende steek rechts breien, dan de afgehaalde steek over de 
gebreide steek halen

Haken:
Losse: Sla de draad om de haaknaald en haal deze door de lus. Dit herhaal je steeds zodat je een ketting 
van lossen bekomt. 

Vaste: Steek de haaknaald in de volgende steek, sla de draad om de haaknaald en haal door. Je hebt nu 
2 lussen op de haaknaald. Sla de draad weer om de haaknaald en haal nu door de 2 lussen zodat je nog 
maar 1 lus overhoudt. 

• Garen: 2 bolletjes van 50 g Gaia (Lang Yarns, kleur 0048)

• Breinaalden nr 8

• Haaknaald nr 4 

werkbeschrijving

1
Pand
Zet 25 steken op met naalden nr 8. 

Brei in fantasiesteek en meerder elke tweede naald 
1 steek langs weerszijden tot je 37 steken bekomt. 
Brei dan rechtdoor in fantasiesteek tot een hoogte 
van 30 cm.

Brei daarna in boordsteek 1/1 gedurende 6 naalden 
en kant af.

Brei twee panden.

2
Handvat
Haak 65 lossen en haak 4 toeren vasten.

3

Afwerking
Haak de zijkanten aan elkaar en naai of haak het hand-
vat aan beide zijden stevig vast.


