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TAS 
Geïnspireerd 
door D&G



50 gram zwart Furry Tales breigaren van 
Scheepjeswol, 100% polyester, super 
bulky garen en 2 breinaalden nr. 9 

wondertape/ tweezĳdig plakband voor 
textiel

restje zwart Anchor metallic garen, 20% 
gemetalliseerd polyester met 20% 
viscose, haaknaald nr. 3

twee stukjes zwart (kunst) leer van 1,5 
bĳ 3 cm, DECOVIL versteviging: ca. 24 
bĳ 17,5 cm, schaar/rolmes



2 D-ringen goud, 15 mm en 1.2 tot 1.5 
m goudkleurige ketting en twee 
magneetsluitingen

restje vilt, textiellĳm, garen, eventueel 
naaimachine, spelden

stukje ongebleekte katoen en stukje 
stikbalein

Breiwerk: 35 bĳ 18 cm; haakwerk: 2 
lapjes 8,5 bĳ 3; voorpand voering: 7 bĳ 
17,5; bodem: 17,5 bĳ 3; klep17,5 bĳ 17,5



Wees creatief … 
Voor het maken van dit tasje heb je een aantal dingen 
nodig. Met wat creativiteit kun je ook een duik in je 
voorraad materialen doen en zelf wat aanpassingen 
maken. Daarmee wordt jouw tasje meteen uniek en hoef 
je je door corona maatregelen niet tegen te laten houden 
om te beginnen! 

Tips voor Nederlandse webwinkels waar je de materialen 
kunt aanschaffen (ik heb geen belang bij de vermelding 
van deze adressen anders dan jullie van dienst te zijn!):  

scheepjeswol.nl 

hetleerlokaal.nl 

vangoolstoffen.nl 

beautyvof.nl 

glaser.nl 

nanuccitessuti.nl 

TIP: gooi nooit een kledingstuk of tas weg zonder de 
‘hardware’ zoals knopen, ringen en kettingen te 
bewaren! Deze komen altijd nog eens van pas. 

http://scheepjeswol.nl
http://hetleerlokaal.nl
http://vangoolstoffen.nl
http://beautyvof.nl
http://glaser.nl
http://nanuccitessuti.nl
http://scheepjeswol.nl
http://hetleerlokaal.nl
http://vangoolstoffen.nl
http://beautyvof.nl
http://glaser.nl
http://nanuccitessuti.nl


Brei de buitenkant met furry wol of 
gebruik een stukje tweed of bouclé 
(voeg dan wel naadtoeslag toe!)stof.

TIP: Maak meteen een aantal variaties 
tegelĳk als cadeau voor de feestdagen!

Haak de zĳkanten met metallic garen 
voor extra glamour, of gebruik dezelfde 
stof als hierboven.

Kies voor een mooie ketting en beslag 
in zwart, zilver, goud of oud-goud.

Variaties 



Werkbeschrijving Tasje: Deel 1 Voorbereiding 

1. Brei een lapje van de pluizige wol van 14 steken (20 cm) 
breed en 35 cm hoog in tricotsteek (1 naald recht en 1 
naald averecht enz.) 

2. Haak twee lapjes van 10 steken breed en 20 steken hoog 
met een haaknaald van 3 mm (=3 bij 8,5 cm) in Tunesisch 
haakwerk (zie beschrijving) 

3. A) Snijd stukjes plakbare versteviging voor tassen 
(DECOVIL of DECOVIL light) van 167,5 bij 17,5 cm (klep 
tas), 7 bij 17,5 cm (voorkant voering tas) en 3 bij 17,5 cm 
(onderkant voering tas)  

4. Knip glanzende zijden voeringstof in dezelfde maten als van 
DECOVIL hierboven (A), maar knip nu rondom 1 cm 
naadtoeslag aan. 

5. Strijk de zijden stof op de DECOVIL vast (verkeerde kant 
van de zijde op de plakzijde DECOVIL A) 

6. Stik de delen van A) aan elkaar zodat de klep, onderkant 
van voorkant aan elkaar zitten (17,5 cm) 

7. Plak de Wondertape op de naadtoeslag van de zijde. Haal 
de beschermlaag van het plakband af, knip de stof bij voor 
een superstrak resultaat, vouw de zijde om het DECOVIL 
heen en plak vast. 

8. Tip: begin met het plakken bij de hoekjes zodat deze niet 
uitsteken en verdeel de rest van de stof in de ruimte 
hiertussen. 

9. Knip een stukje ongebleekte katoen van 3 bij 17,5 cm 

10. Vouw dit stukje katoen over de lengte en vouw dan beide 
kanten tot die middenlijn en pers dit 

11. Stik dit zo smal mogelijk aan de achterkant op het uiteinde 
van de klep van DECOVIL 

12. Schuif nu in de zo ontstane tunnel van katoen een stukje 
stikbalein (eerst de uiteindes afbranden zodat ze niet meer 
scherp aanvoelen) en stik de tunnel dicht 



Werkbeschrijving: deel 2 Magneetsluiting 

1. Bepaal de plek van de magneetsluiting op de voering van 
de klep 

2. Maak sneetjes voor de ‘stokjes’ van de magneetsluiting 
die door de voering gaan (beitel Clover) 

3. Bevestig aan de achterkant de extra versteviging (rond 
plaatje) van de sluiting en vouw de ‘stokjes’ om 

4. Bepaal de plek van de andere kant van de sluiting door 
deze op elkaar te doen en de klep dan dicht te doen 

5. Druk stevig op het voorpand zodat je ziet waar je geprikt 
hebt 

6. Maak ook hier sneetjes in de stof 

7. Prik nu de magneet door de gebreide stof en dan door de 
voering heen 

8. Bevestig de extra versteviging van de magneet en vouw 
de stokjes om 

9. Plak op deze bevestiging ter afwerking een bijpassend 
rond stukje vilt met textiellijm 

10. Bevestig de voering van DECOVIL bekleed met zijde, op 
het gebreide lapje met een blinde steek. Zorg dat je hierbij 

het lapje in de positie houdt waarin het straks zal blijven, 
zodat je klep een goede valling heeft. Houdt hierbij de 
verkeerde kanten van de stof op elkaar 

11. Bevestig een D-ring op het midden van het gehaakte lapje 
door middel van een leren lusje van 1,5 bij 3 cm. Stik deze 
vast op het gehaakte lapje. Gebruik hiervoor een grote 
steek en een leernaald om makkelijker te stikken 

Werkbeschrijving deel 3 Aan elkaar zetten 

1. Speld het gehaakte lapje aan de zijkanten van het 
gebreide lapje 

2. Steek de haaknaald met een beginsteek voor een nieuw 
haakwerk in de verkeerde kant van het gehaakte lapje en 
dan, op het punt waar het moet komen, in de goede kant 
van de gebreide stof. Nu zitten de goede kanten tegen 
elkaar 

3. Neem de draad mee door de stoffen (haak alsof er geen 
lapjes tussen zitten). Steek iets verder opnieuw in de stof 
en neem de draad voorzichtig mee en haal dan de draad 
door de sterke die op het haaknaald zit 

4. Ga zo door tot je helemaal rondom bent geweest. Maak 
op af te hechten een losse steek en trek hier je draad 
doorheen. Knip je draad af en haal het door de lus, trek dit 
strak aan 



Tunisch haakwerk 
Maak een rijtje losse steken, bijv. 10 en tel de steek op je 
haaknaald niet mee, dit is namelijk de steek die ‘uit’ de 
10e steek komt. Steek in de 9e steek en haal de draad 
door. Steek nu in de 8e steek en haal opnieuw door, de 
steken komen op je naald te zitten. Herhaal dit tot het 
einde. 

Zorg dat je als je aan het eind bent gekomen je opnieuw 
10 steken op je haaknaald hebt zitten. Maak een extra 
losse steek. Sla de draad om je naald en haal door 2 
lussen. Sla dan de draad opnieuw om je naald en haal 
door 2 lussen. Herhaal dit tot het einde. 

De steek die je overhoudt is lus 1 voor de volgende rij. 
Nu je de 1e rij hebt gehaakt heb je 2 keuzes: steek de 
naald door de horizontale steek die je net gecreëerd hebt 
of alleen door het voorste lusje daarvan. Herhaal de 
steken van je 1e rij. Hecht af door een losse steek te 
maken en je ruim afgeknipte draad hier doorheen te 
halen en strak te trekken. 



BONUS 
Hoewel alle informatie om het tasje te maken in deze 
werkbeschrijving staat, hebben we een video voor jou 
samengesteld, waarin je kunt zien hoe het tasje wordt 
gemaakt. 

Je kunt deze video hier vinden: 

https://www.dutchcoutureacademy.com/gebreid-tasje-
geinspireerd-op-de-collectie-van-dg-fw-2020/





Dutch Couture 
Academy 
Deze werkbeschrijving is een productie van Dutch 
Couture Academy.  

Dutch Couture Academy verzorgt naast cursussen en 
een internationale studieweek in het atelier tevens een 
selectie van korte en langere online cursussen op het 
gebied van verschillende couture technieken. 

Voor het actuele aanbod zie de website: 

https://www.dutchcoutureacademy.com


