Haakpatroon Zomerzontasje
Ontworpen door: Teuni Klok @draadliefde

Dit tasje is een patroon dat er misschien wat ingewikkeld uitziet maar het
haakt heerlijk vlot als je eenmaal de eerste paar toeren gedaan hebt. Het
patroon is heel eenvoudig aan te passen naar jouw eigen gewenste afmeting.
Ik haakte het tasje met raffia, maar ook daar kun je voor jouw eigen favoriete
garen kiezen.

WAT HEB JE NODIG?

AFKORTINGEN

Garen: Raffia van WoolandtheGang
(250m Dessert Palm)

L = losse
KL = keerlosse
V = vaste
ST = stokje
DRST = dubbel reliëf stokje

Haaknaald: 3,5 en 4 mm
Stompe naald

WERKWIJZE
Cirkel (2x)
Handig om te weten:
Elke toer start je met 3 L, dit telt dan als je eerste ST. In het patroon noem ik die 3 L dan
gewoon een ST. Elke toer wordt afgesloten met een halve vaste.
Gebruik haaknaald 4.
Start met een magische ring en haak daarin 12 ST.
Toer 1: steeds 1 ST, in de volgende steek 1 DRST (24)
Toer 2: steeds 2 ST, in de volgende steek 1 DRST (36)
Toer 3: steeds 3 ST, in de volgende steek 1 DRST (48)
Toer 4: steeds 4 ST, in de volgende steek 1 DRST (60)
Toer 5: steeds 5 ST, in de volgende steek 1 DRST (72)
Toer 6: steeds 6 ST, in de volgende steek 1 DRST (84)
Toer 7: steeds 7 ST, in de volgende steek 1 DRST (96)
Na toer 7 is de doorsnede ca. 20 cm.
Als je het tasje groter wilt hebben, ga dan nog even door met meerderen.
Je zult merken dat als je eenmaal op weg bent, je niet meer hoeft te tellen, de meerderingen
gaan als vanzelf. Lekker tomeloos haken dus!
Ga vanaf hier verder met haaknaald 3,5.
Band
Aan het einde van elke toer haak je steeds een KL. Haak
een ketting van 5L + 1 KL (6)
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Toer 1: 1 V in de 2e L vanaf je haaknaald, haak nog 4 V (5)
Toer 2: 2 V in de eerste steek, 3 V, 2 V in de laatste steek (7)
Toer 3: 2 V in de eerste steek, 5 V, 2 V in de laatste steek (9)
Vervolgens haak je bij elke volgende toer 9 vasten totdat de band lang genoeg is. Let op dat je
aan de bovenzijde 3 vakjes (tussen de DRST) open laat voor de opening. Minder dan bij de
een na laatste toer de eerste en de laatste steek zodat je nog 7 V hebt. Doe dit ook bij de
volgende toer zodat je weer eindigd op 5V en hecht de draad af. Naai nu met een naald de
rand vd band vast aan de rand van de cirkels.
Schouderband
Je kunt nu de draad weer aanhechten aan 1 kant van de band en haak daar op 5 V. Zodat je
band en schouderband dus netjes op elkaar aansluiten.
*Haak 1 KL en weer 5 V*. Herhaal *-* tot je de schouderband lang genoeg vindt. Bij mij is dit
130 cm. Bevestig met een naald het uiteinde van de schouderband vast aan de andere kant
van de band.
Maak nu met een naald de uiteinden van de schouderband vanaf de eerste toer dicht. Sla in
het midden, ter hoogte van de schouder, een klein stukje over, ca 20 cm. Dat draagt prettiger
op de schouder.
En klaar is je zomerzontasje! Heel veel succes!
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Dit patroon is exclusief ontworpen voor de website van Gek op Haken (www.GekopHaken.nl).
Het patroon mag niet worden gedeeld, verspreid, vertaald of gekopieerd en is alleen voor
eigen gebruik. Het gehaakte product mag in een kleine oplage verkocht worden. Verwijs dan
wel altijd naar de ontwerper van het patroon.
SOCIAL MEDIA
Graag zien we jullie creaties op Instagram en Facebook! Als je de volgende tags gebruikt
kunnen wij het zien:
Instagram: @draadliefde en @gekophaken
Facebook: @Gek op Haken
En de volgende hashtags: #zomerzontasje en #gekophakenproject
Veel haakplezier!
Liefs Teuni Klok
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