PORTEMONNEETJE
Haken met kralen
Studio Mojo

Ik ben dol op basic met een twist. In dit geval maakte ik een basic portemonneetje versiert met een
simpel geometrisch patroontje van kraaltjes. Zo ben je nooit meer pasjes of kleingeld kwijt!
Veel plezier ermee!

DIT HEB JE NODIG
o 25 gram Phildar Coton 3 (kleur Vieux Roze) of vergelijkbaar garen
o Haaknaald 2,5mm
o 40 witte, 40 roze en 40 groene kralen. Ik gebruikte Panduro Hobby Jewellery glass kralen
(700520) (Pipoos)
o Dunne naald waar je haakgaren doorheen kan maar die ook door de kraaltjes past
o Ritsje van 15cm
o Borduurnaald om de draadjes weg te werken en het portemonneetje aan de onderkant dicht te
naaien.
o Naaimachine om de rits in te zetten of naald en draad
o Schaar
Afkortingen
v=
vaste
st =
steek/ steken

PATROON
Je haakt het portemonneetje van onder naar boven. De kraaltjes rijg je vóór het haken allemaal aan
de draad. Let hierbij goed op, want je kunt later geen kralen meer bijvoegen. Vooraf goed tellen dus!
Vanaf toer 3 start je met het meehaken van de kralen. Tot je de kralen gaat gebruiken schuif je ze
steeds door op je draad zodat je de steken steeds zonder kralen kunt haken.
Je leest het hokjes-patroon van onder naar boven en van rechts naar links (zie de pijlen). De kraaltjes
komen aan de achterkant van je werk. Uiteindelijk draai je je werk dus om en wordt het patroon
zichtbaar. Spiek tussentijds af en toe even om te zien of de kralen op de juiste plaats komen.
Kralen rijgen
Neem een dunne naald die door de kraaltjes past, doe de draad door de naald en rijg de kralen als
volgt aan de draad:
31 WIT
20 ROZE
2 WIT
2 ROZE
7 WIT
2 ROZE
13 GROEN
2 ROZE
2 GROEN
14 ROZE
25 GROEN

Tel nog even na. Je kunt later geen kralen meer omdraaien of invoegen!
Een kraal meehaken
Haak tot de steek waar je een kraaltje mee wilt haken. Schuif de kraal naar je haakwerk (zie
onderstaande foto). Steek je naald in de volgende steek, haal een lus op van de draad links van de
kraal. Zorg dat de kraal stevig tegen je werk komt te zitten. Haak dus een beetje strak. Maak daarna
de vaste af.

Portemonnee haken
Zolang je de kralen nog niet gebruikt schuif je ze steeds door op de draad.
Start met een draad van 20 cm (hier naai je later de bodem van je portemonneetje mee dicht), haak
60 lossen en sluit de lossenketting door een halve vaste in de eerste losse te haken. Je hebt nu dus
een cirkel van lossen. Zorg er hierbij voor dat de lossenketting niet gedraaid zit. Markeer het begin
van je toer.
Toer 1: haak een vaste in elke losse (60)
Toer 2: haak een vaste in elke vaste (60)
Toer 3: vanaf deze toer start je met het patroon voor het meehaken van de kraaltjes (zie hieronder).
Haak 1v en haak dan 21 vasten met steeds 1 groene kraal meegehaakt. Haak vasten tot het einde van
de toer.

Toer 4: 19v, 2 kralen (groen) meehaken, vasten tot het einde van de toer
Toer 5: 18v, 2 kralen (groen) meehaken, vasten tot het einde van de toer
Toer 6: 1v, 14 kralen (roze) meehaken, 2v, 2 kralen meehaken (groen), vasten tot het einde van de
toer
Toer 7: 12v, 2 kralen meehaken (roze), 2v, 13 kralen meehaken (groen), vasten tot het einde van de
toer
Toer 8: 11v, 2 kralen meehaken (roze), vasten tot het einde van de toer
Toer 9: 1v, 7 kralen meehaken (wit), 2v, 2 kralen meehaken (roze), vasten tot het einde van de toer
Toer 10: 5v, 2 kralen meehaken (wit), 2v, 20 kralen meehaken (roze), vasten tot het einde van de toer

Toer 11: 4v, 2 kralen meehaken (wit), vasten tot het einde van de toer
Toer 12: 3v, 2 kralen meehaken (wit), vasten tot het einde van de toer
Toer 13: 2v, 27 kralen meehaken (wit), vasten tot het einde van de toer
Toer 14 t/m 23 (10 toeren): 60v
Toer 24: kreeftensteek (zie de beschrijving hieronder)
Lukt de kreeftsteek niet? Geen paniek! Haak dan gewoon een toer van vasten. Eindig met een halve
vaste, hecht af en werk de draad weg.
Kreeftsteek
De kreeftsteek is een toer van vasten, maar in plaats van dat je normaal van rechts naar links haakt,
haak je nu van links naar rechts (dus als het ware ‘terughaken’). Een beetje priegelen soms, maar ik
beloof je: oefening baart kunst.
Werk als volgt: Steek je naald in de vaste rechts van de steek die je als laatst gehaakt hebt. Haal een
lus op. Sla de draad om en haal door beide lussen. Je hebt nu dus een vaste gehaakt, maar dan in de
steek aan de rechterkant van de eerdere steek. Steek je naald nu weer in de steek rechts van je net
gehaakte steek en haak een vaste. Ga zo door. Hecht na de laatste steek af en werk de draad weg.
AFWERKING
Draai je werk om. Als het goed is zie je nu het patroon zoals op de foto. Naai (met de naaimachine)
het ritsje in je portemonnee. Zet het begin en het einde van het ritsje eventueel nog met de hand
met een paar steekjes vast.
Naai de onderkant van het portemonneetje dicht (ik deed dat aan de binnenkant zodat je er het
minste van ziet) maar het kan uiteraard ook aan de buitenkant.
Werk de laatste draadjes weg en klaar is je portemonneetje!

Heel veel plezier met dit patroon van Studio Mojo! Het is exclusief ontworpen voor Gek op Haken
(www.gekophaken.nl)
Heb je het patroon gemaakt? Dan vind ik het natuurlijk heel tof als je een foto met me deelt via social
media:
Voor Instagram: benoem @studio_m_o_j_o of #studio_m_o_j_o en #gekophakenproject
Voor Facebook: benoem (tag) @gekophaken
Dit patroon is alleen voor eigen gebruik en zowel het patroon als het gehaakte product mogen niet
voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
Heb je vragen: ik hoor het graag!
Ciao!
Saskia
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