
WERKBESCHRIJVING - Winter twist bag  

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Liza: “Afgelopen zomer maakte ik met Durable Cosy fine de Summer Swirl bag. Een vrolijke tas die mij de hele zomer 
gezelschap hield. Toen ik tijdens een CraftKitchen meeting de nieuwe kleur Durable Cosy Forest green in handen kreeg, 
ontstond het idee om de Summer Swirl een Winter Twist te geven oftewel, een herfst twist te geven. En zo ging ik aan de 
slag. Als aanvulling op de Forest green kwamen we op Carmel uit, maar natuurlijk is iedere kleurcombinatie mogelijk.
In ieder geval werd de Winter Twist door de grove draad van de Cosy een stoere zus van de Summer Swirl”. 

Benodigdheden:
6 bollen Durable Cosy Forest green 2150
4 bollen Durable Cosy Caramel 2210
Haaknaald nr. 7

Zo haak je de tas:
Haak 60 lossen en 1 keer losse.

Haak 8 toeren in een basis kleur met aan het eind een keer losse. Je hebt uiteindelijk een rechthoekig lapje.

Haak rondom de rechthoekige lap (in de buitenste lus en aan de zijkanten) vasten. Dit is de basis om verder te gaan met 
rondhaken.

Je haakt rondom in de basis kleur een totaal van 8 toeren.
Let op! minder in rondhaak toer 4 en 6 op ieder hoek 1 vaste. Je houd uiteindelijk 128 vasten over.
Daarna start je met het patroon in de tapestry techniek.

De diagonale strepen kunnen een andere kant op gaan. Dit ligt aan of je links- of rechtshandig haakt.

Je begint met 8 groene om daarna verder te gaan met 8 in caramel.
Let op! Om het patroon te laten verlopen maak/haak je elke keer de 8e vaste af in de andere kleur.
Bijvoorbeeld: je haakt 7 groene vaste en daarna begin je de 8e vaste met groen en je maakt de steek af met caramel en 
gaat verder met het haken van 7 vasten in caramel. De 8e vaste begin je met caramel om de vaste vervolgens met groen af 
te haken (zie de foto hieronder van de Summer Swirl bag)
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Vergeet niet dat elke nieuwe toer de kleuren 1 steek verspringt.

Je blijft het patroon rondhaken in 40 toeren.

Daarna ga je verder in 1 kleur. In dit geval groen. Je haakt 5 toeren in deze kleur. 
Let op! in toer 2 en 4 haak je 5e en 6e  vaste, 11e  en 12e vaste, 17e en 18e vaste enz. samen.
In de volgende toer ga je beginnen met het haken van het handvat. Je haakt 10 vasten, vervolgens haak je 50 lossen en sla 
je 25 vasten over van de vorige toer en zet je het ‘handvat’ vast met een halve vaste (zie foto).
Je haakt 20 vasten om vervolgens weer 50 lossen te haken en 25 vasten over te slaan van de vorige toer. Je zet ook dit 
handvat vast met een halve vasten en gaat verder met het rondhaken. 
Ik haakte nog 4 toeren vasten voor een stevig handvat.

Tip! Is de tas af dan kun je voor de stevigheid de tas voeren met stof of wasbaar tafelzeil.

Veel plezier!


