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

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra 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.

Soms ben je ineens uitgekeken op een kledingstuk. Of er zit ergens een gaatje waardoor je het niet meer kunt dragen. 
Toch is het leuk om dan te kijken naar eventuele alternatieven om het gaatje weg te werken of het kledingstuk weer een 
leuke eigentijdse uitstraling te geven. Zo geeft pimpen met een goudkleurige ketting altijd een mooi effect! Bij een shirt 
waar de halsboord niet meer eruit ziet is het bijvoorbeeld ook leuk om rondom een ketting vast te zetten. Zo zijn de 
mogelijkheden eindeloos. Laat je inspireren door de alternatieven die wij laten zien en geef je eigen draai aan 
kledingstukken. 

Telefoontasje 
Benodigdheden
ReStyle Ketting aluminium 10mm, art. 006.1000 kleur 040 Goud
Durable Cosy fine, art. 010.67
- Kleur 1: 2142 Teal
- Kleur 2: 2134 Vintage green
- Kleur 3: 2191 Pale peach

Stekenmarkeerder
Haaknaald nr. 4
Gouden knoop
Stopnaald
Schaar

Afmeting
Afmeting telefoontasje 9 x 15 centimeter
Hengsel telefoontasje 125 centimeter

De afmetingen van het tasje is door met meer of minder lossen te beginnen makkelijk aan te passen.

Patrooninformatie
• Begin de nieuwe kleur steeds door de vaste ervoor af te maken met de nieuwe kleur voor een mooie overgang.
• Haak steeds rondom door dus ook rondom de ketting van lossen.
• Gebruik een stekenmarkeerder voor het begin van elke toer.

Werkbeschrijving
Haak 13 lossen met kleur 1 

Toer 1: Haak 3v in 2e losse vanaf de haaknaald, 10x 1v, 3v (in 1e losse), ga verder aan de andere kant van de 
lossenketting en haak 10x 1v
Toer 2: Haak vasten in de achterste lus.  
Toer 3-5: Vasten
Toer 6-11: Ga verder met kleur 2 en haak vasten 
Toer 12-26: Ga verder met kleur 3 en haak vasten
Toer 27: 1v, 50 lossen, 1v in de volgende vaste
Hecht draad stevig af en werk de draadjes weg. 

Naai een goudkleurige knoop links op de voorkant van het hoesje tussen toer 5 en 6. Hier kan je de lossenketting mee 
vastmaken. 

Zet met draad in kleur 3 en een stopnaald de goudkleurige ketting stevig vast aan weerszijden van het hoesje. 
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Telefoontasje ReStylen
Naast bovenstaand telefoontasje, staat er op CraftKitchen ook nog een werkbeschrijving van een telefoontasje met panterprint. Een 
link naar dit patroon is terug te vinden in de blog.

Benodigdheden 
ReStyle Ketting aluminium 15mm, art. 006.1002 kleur 040 Goud

Werkbeschrijving
Zorg dat je bij het maken van het hengsel één kant nog niet aan het telefoonhoesje bevestigd. Pak de goudkleurige 
ketting erbij en zigzag het hengsel door de schakels van de ketting. Dit zorgt ervoor dat het telefoonhoesje opeens een 
hele andere uitstraling krijgt!

Vind je het lastig om tapestry te haken? Dan is bovenstaand patroon een mooi alternatief! ;)

Spijkerbroek ReStylen
Door een gouden ketting aan je spijkerbroek te maken krijg je meteen een hele andere uitstraling. Een erg leuk DIY project wat je 
binnen mum van tijd hebt gemaakt. 

Benodigdheden
ReStyle Ketting aluminium 10mm, art. 006.1000 kleur 040 Goud
Naaigaren in bijpassende kleur van de broek
Diverse gouden knopen

Werkbeschrijving
Bevestig een lang stuk goudkleurige ketting aan de rechterkant op de broekzak. Heeft je broek nog een klein zakje dan is 
het leuk om daar een klein stukje ketting aan de bovenkant te bevestigen. Zet de knopen op de andere broekzak vast. 


