
Boho Big Shopper van restjes wol
Door Margo Kool-de Kemp

Ik sta bij iedereen bekend als de breiende en hakende
hobbymuts en krijg dan ook heel vaak restjes breigaren. Ik ben
heel slecht in weg gooien, dus heb ik inmiddels een aardige
bak vol met de meest uiteenlopende kleurtjes restgaren. Pluizig
garen, glittergaren, verloopgaren, bandjesgaren. Van alles een
heel klein beetje, waar je net niks mee kunt.....

Totdat ik het idee kreeg om een grote shopper te maken in
Boho-stijl. Allerlei restjes kunnen hiervoor gebruikt worden.

Dit heb je ervoor nodig:
 diverse restjes brei en haak garen.
 Bijpassende haaknaalden en/of breipennen.
 Oude spijkerbroek (of in ieder geval een stuk spijkerstof waar je 2 x de bodem, 50 cm x 20 

cm, uit kan halen en twee stroken van 45 cm x 5 cm voor de hengsels) Uiteraard kan dit ook 
een andere stevige stof zijn waar je nog een restje van hebt liggen.

 Stof voor de buitenkant. Minimaal 133 cm breed x 46 cm hoog. Ik gebruikte een restlap van 
canvas, maar in principe kun je elke stof hiervoor gebruiken. Het is het makkelijkst als de 
stof een beetje effen is, zodat je makkelijk je tekening erop kunt maken.

 Stof voor de binnenkant. Minimaal 133 cm breed en 46 cem hoog.
 Twee plastic placemats van ongeveer 38 cm x 30 cm.
 Twee stroken stof voor binnenkant van de hengsels, groot 45 cm x 5 cm.
 Stevig naaigaren.
 Sterke naald
 Schaar.
 Eventueel vingerhoed.

Knip uit de spijkerstof twee rechthoeken van 20 x 50 cm. Knip van de placemats twee stroken over 
de volle breedte (in mijn geval was dat 38 cm) van 17 cm hoog. Leg de twee stroken op elkaar en 
verschuif ze iets ten opzichte van elkaar zodat het een totale breedte krijgt van 47 cm. Zet een klein 
markeerstreepje waar ze elkaar overlappen en zorg dat de twee delen aan elkaar vast komen te 
zitten. Dit kan met tape (maar dat zal niet vasthouden na verloop van tijd). Ik heb met een tornmesje
gaatjes gemaakt door beide lagen heen en vervolgens de delen aan elkaar genaaid met een restje 
breigaren. Nu kan de bodem gewoon mee gewassen worden, mocht het nodig zijn.

Leg de twee spijkerstof delen met de verkeerde kanten op elkaar. Schuif je bodemplaat er tussen en 
naai rondom met stevig naaigaren de delen op elkaar.



De voeringstof maak je net als de buitenkantstof uit één grote lap. De afmeting van de lap is 133 cm
x 46 cm. Mijn gele stof was niet hoog genoeg, dus heb ik er een strook aangenaaid om de gewenste 
hoogte te krijgen.

Mijn voeringstof en mijn bodem.                                                            Mijn voeringstof en mijn buitenkantstof

Neem je buitenkantstof (ook een lap van 133 cm x 46 cm) en teken daarop de volgende tekening:

Maak nu een schets op je buitenkantstof hoe je je garen erop wilt maken.
Hier zie je hoe ik dat gedaan heb op mijn stof.

En nu komt het leukste gedeelte. We gaan de buitenkantstof 'versieren' met allerlei gebreide en 
gehaakte lapjes. Probeer zo goed mogelijk je schets aan te houden. De lapjes kunnen beter iets te 
groot dan te klein zijn, als ze elkaar overlappen is dat namelijk geen probleem. 

Ik heb duidelijk de zijkanten anders gemaakt dan de voor- en achterkanten. Dit leek mij makkelijk 



met het oog op het plaatsen van de hengsels straks. Dan kan ik precies zien waar de zijkanten zitten 
en komen mijn hengsels mooi in het midden. Natuurlijk ben je hier vrij in om dat anders te doen. 
Reken dan wel goed uit waar straks je hengsels moeten komen.

Om de lapjes in de goede vorm te krijgen heb ik de volgende truc toegepast. Ik heb het in te vullen 
deel overgenomen op een stuk papier. Dit deed ik eenvoudig door het stuk papier onder het 
haak/breiwerk te leggen en met een podlood de contour na te tekenen. Vervolgens heb ik het stuk 
nagebreid, of gehaakt. Telkens passend en metend of ik nog uit kwam bij de lijntjes. Dan weer een 
steekje meerderen, dan weer een steekje minderen. Op deze manier kun je heel goed een patroon 
namaken met breigaren.Ik wisselde na hartelust tussen mijn wolrestjes en ik haakte zelfs een 
granny square om er bij te doen. Je kunt hier los gaan met je fantasie.

Als je de de hele omtrek van de tas bekleed hebt met gebreide en gehaakte lapjes (eventueel nog 
met extra versieringen, zoals bloemen etc), gaan we de voering er tegenaan naaien. Ik vond het 't 
makkelijkst om de naad van de buitenkantstof naar binnen om te vouwen. Dit spelde ik even vast. 
Vervolgens heb ik mijn voeringstof genomen en daar ook een klein zoompje in gespeld. Deze twee 
lappen heb ik met de verkeerde kanten tegen elkaar aangelegd en de spelden uit de buitenkantstof 
gehaald en de twee lagen op elkaar gespeld. Daarna heb ik met kleine steekjes de beide lagen aan 
elkaar genaaid, met een overhandse steek zo dicht mogelijk tegen het gebreide/gehaakte aan. De 
steekjes vallen zo een beetje weg in je breigaren. 

Hier zie je mijn voering aan mijn buitenkantstof genaaid      Hier zie je hoe de buitenkantstof aan de bodem is genaaid.

Nu de zijkanten nog dicht. Dit heb ik op dezelfde manier gedaan, namelijk met de goede kant naar 
boven. Ik ben begonnen met de kanten waar het brei/haakwerk tegenaan zit. Zo kon ik goed zien dat
het brei/haakwerk goed tegen elkaar aansluit. Naai met kleine steekjes de zijkant dicht. Het 
naaigaren verdwijnt weer in je breigaren. Nu nog de voeringstof aan elkaar maken. Ik heb de stof 
omgekeerd en de goede kanten tegen elkaar gelegd. Naai de voeringstof ook dicht zodat je een grote



cilindervorm krijgt. 

Vouw de stoffen dubbel zodat de breistof buiten zit en je voering binnen. Maak nu de bodem vast 
aan je voering en aan je brei/haak stof. Ik heb eerst de buitenkant gedaan. Stof weer op de rand met 
mijn breiwerk omgeslagen en aan de goede kant van de bodem rondom vastgenaaid. In de hoeken is
het even prutsen.

Vervolgens heb ik de tas binnenstebuiten gekeerd en heb ik met de voering hetzelfde gedaan.

De hengsels heb ik gemaakt door de spijkerstofstroken en de stofstroken (beide 45 x 5 cm) met de 
verkeerde kanten op elkaar te leggen. Nu heb ik eerst een zoompje gespeld in de spijkerstof, daarna 
in de voeringstof en vervolgens beide lagen op elkaar. Naai met kleine overhandse steekjes de twee 
stoflagen aan elkaar vast. 

Naai de hengsel 10 cm vanaf de zijkanten voorop de tas.

En dan is hij klaar! Laat je wat foto's zien op onze Facebookgroep 'Klein Wonen' als je ook zo'n 
leuke shopper gemaakt hebt? Het adres is: https://www.facebook.com/groups/kleinwonen/

https://www.facebook.com/groups/kleinwonen/



