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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos 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.

Deze vrolijke strepen placemats maakte ik van het fijne katoenen draadje van Durable. Ik koos 4 kleuren, 1 basiskleur en 
3 accentkleuren. Wie mij een beetje kent weet dat ik dol ben op structuur in mijn haak- en breiwerk. Ook vind ik het heel 
leuk om een project zo te creëren dat je goed moet kijken welke techniek er nu is gebruikt. Als je snel kijkt lijken deze 
placemats ook wel gewoven, maar niets is minder waar. Voor deze placemats gebruikte ik de Mosssteek en door 
1 basiskleur te gebruiken, maar wel elke toer van kleur te wisselen, krijg je verticale strepen. 

Benodigdheden voor 3 placemats:
Garen
Durable Coral, 100% gemerceriseerd katoen
Kleur A: 2212 Linnen: 3 bollen
Kleur B: 389 Slate: 1 bol
Kleur C: 2190 Coral: 1 bol
Kleur D: 2206 Lemon curry: 1 bol

Overige materialen
Stopnaald 
Schaar 
Haaknaald 3,5 mm
Appeltaart ;-) 

Patroon
Zet met kleur A 95 steken op, haak 1 vaste in de 3e losse vanaf de naald, 1 losse, 1 steek overslaan, *1 vaste, 1 losse, 1 
steek overslaan*). Herhaal dit (*-*) tot het eind van de toer. Maak de laatste vaste niet af met kleur A maar met kleur B. 
(foto 1 en 2)

Toer 2
Haak 2 losse, *1 vaste in de losse van de vorige toer, 1 losse, 1 vaste in de losse van de vorige toer*. Herhaal *-* tot het 
eind van de toer. Eindig deze toer weer op dezelfde manier als de vorige toer. Dus maak deze laatste vaste niet af met de 
huidige kleur maar met de kleur van de vorige toer. 
Let op: neem de kleur van de vorige toer mee door deze boven op je werk te leggen en om de draad heen te haken. (foto 
3). 

Herhaal nu toer 2 voor elke kleur. (foto 4) Wissel nu elke toer van kleur (kleuren A en B) totdat je 14 toeren (7 toeren met 
kleur B) hebt gehaakt. Wissel nu kleur B om voor kleur C en haak in totaal 4 toeren (2 toeren met kleur C), wissel daarna 
kleur C om voor kleur D en haak weer in totaal 4 toeren (2 toeren met kleur D). Haak daarna weer verder met kleur A en 
B voor 34 toeren (17 toeren met kleur B). 
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