WERKBESCHRIJVING - Kerst Challenge Liza		

Liza: “Voor dit schoudertasje liet ik mijn fantasie op de loop. Ik dacht aan prinsesjes die zich voorbereiden
op het Kerst bal. Het Kerst bal vindt plaats in een sprookjesachtig besneeuwd kasteel waar binnen het lekker
warm is en de lichtjes sprankelen. Voor zo’n bal trek je je mooiste jurk aan en daar hoort een passend
schoudertasje bij. Zo eentje die sprankelt in het licht. Ik haalde mijn inspiratie uit de bevroren magie van Elsa en de
warme schittering van Belle terwijl ze met het Beest danst in de grote zaal... en zo mijmerde ik verder en
ging uiteindelijk aan de slag met onderstaande materialen.”
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Benodigdheden:
Model Elsa:
- 1 bol Durable Double four Ivory 326
- 1 bol Durable Glam Ivory 326
Haaknaald nr. 4
Model Belle:
1 bol Durable Double four Ochre 2182
1 bol Durable Glam Cream 2172
Haaknaald nr. 4
Zo haak je de basis van de tasjes:
Haak 25 lossen en 1 keer losse.
Haak 5 toeren in vasten 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 28 toeren in vasten.
Let op! minder in rondhaak toer 2 en 4 op ieder hoek 1 vaste.
Voor model Elsa ben je nu klaar met de basis in Durable
four. Hecht het geheel af.
Voor model Belle ga je aan 1 kant van de basis verder
met de flap. Voor de flap maak je gebruik van 24
vasten van de vorige toer.D e flap bestaat uit een stuk
van 12 toeren vasten. Aan het einde van iedere toer
haak je een keerlosse.
Aan het einde van de 12e toer hecht je de kleur Ochre kleur en ga je verder met Durable Glam Cream. Vervolgens haak je
in deze kleur 5 toeren vasten met aan het einde van iedere toer een keerlosse. Na dit gedaan te hebben draai je het werk
om en beginnen we aan een schulprand. Ik deed dit als volgt: Je haakt 5 stokjes in de 2e vaste van de vorige toer.
Je slaat 1 vaste van de vorige toer over en haakt het schulpje vast met een halve vaste.
Je slaat weer een vaste over en haakt vervolgens in de volgende vaste weer 5 stokjes. Hier ga je mee door tot aan het
einde van de toer. Uiteindelijk haak je in totaal 6 schulpjes.
Ben je hiermee klaar dan draad afhechten.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van ColfettiLab 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.
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Flap model Elsa:
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Deze flap haakte ik met de Glam Ivory. Deze flap bestaat uit stokjes en popcorns die bestaan uit
5 stokjes. Ik heb waarschijnlijk niet alles op een gebruikelijke manier gedaan, maar ik probeer zo
duidelijk mogelijk uitleggen hoe ik het dan wel heb gedaan.
Je begint met het vastzetten van de draad in het midden van de achterkant van de basis. Je haakt 2 halve vasten in
2 vasten van de basis om vervolgens 5 stokjes in het midden van de basis te haken. Je zet de laatste stokje vast met een
halve vaste in de 2e vaste van de basis. Je haakt 2 halve vasten in de 2 opeenvolgende vaste van de basis en keer het
werk om.
Haak 2 stokjes in ieder stokje van de vorige toer. Zet het laatste stokje vast met een halve vaste in de 2e vaste van de
basis. Je haakt 2 halve vasten in de 2 opeenvolgende vasten van de basis en keer het werk om.
Je haakt 2 stokjes in het 1e stokje van de vorige toer daarna in het 2e stokje van de vorige toer een popcorn die bestaat
uit 5 stokjes. Je gaat hiermee door totdat je 4 popcorns hebt. Je eindigt met 2 stokjes in het 1 na laatste stokje van de
vorige toer. In het laatste stokje van de vorige toer haak je 1 stokje en zet je deze vast met een halve vaste in de 2e vaste
van de basis. Je haakt 2 halve vasten in de 2 opeenvolgende vaste van de basis en keer het werk om.
Je haakt vervolgens 2 stokjes in het 1e stokje van de vorige toer en daarna 1 stokje in het 2e stokje van de vorige toer.
Je herhaalt dit tot het 1 na laatste stokje van de vorige toer. In het laatste stokje van de vorige toer haak je 1 stokje en zet
je het daarna vast met een halve vaste in de 2e vaste van de basis. Je haakt 2 halve vasten in de 2 opeenvolgende vaste
van de basis en keer het werk om.
Je haakt 2 stokjes in het stokje van de vorige toer daarna haak je 1 stokje in het 2e stokje van de vorige toer daarna haak
je een popcorn die bestaat uit 5 stokjes in het 3e stokje van de vorige toer. Je gaat hiermee door tot aan het einde van
de toer. Het laatste stokje uit deze toer zet je het vast met een halve vaste in de 2e vaste van de basis. Je haakt 2 halve
vasten in de 2 opeenvolgende vaste van de basis en keer het werk om.
Je haakt vervolgens 2 stokjes in het 1e stokje van de vorige toer en daarna 1 stokje in het 2e stokje van de vorige toer.
Je herhaalt dit tot het einde. Het laatste stokje zet je vast met een halve vaste in de 2e vaste van de basis. Je haakt 2
halve vasten in de 2 opeenvolgende vaste van de basis en keer het werk om.
Je haakt 2 stokjes in het 1e stokje van de vorige toer daarna haak je 1 stokje in het 2e stokje van de vorige toer daarna
haak je een popcorn die bestaat uit 5 stokjes in het 3e stokje van de vorige toer. Je gaat hiermee door tot aan het einde
van de toer. In deze toer eindig je met 2 stokjes in het vorige stokje. Zet het laatste stokje uit deze toer vast met een
halve vaste in de 2e vaste van de basis. Je haakt nog 1 halve vaste in de basis en keer het werk om.
Haak nu langs de flap een rand van vasten en hecht daarna het geheel af.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van ColfettiLab 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.
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Het schouderbandje:
Voor het schouderbandje zette ik de Durable Four draad vast aan de zijkant van het tasje. Je haakt een ketting
lossen in de gewenste lengte en zet deze vast met een vaste aan de andere kant van de basis van het tasje.
Let op! Het geheel rekt nog iets uit dus maak de ketting niet te lang.
Haak 1 losse en keer het werk om.
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Haak vervolgens vasten in de ketting van lossen en eindig met een halve vaste. Hecht het geheel af en...
Het feest kan beginnen.
Fijne feestdagen!
Liza

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van ColfettiLab 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.

