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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 haakte ik met Durable Cosy fine de Summer Swirl tas en later gaf ik dit patroon met de Durable 
Cosy een Twist en kreeg je een uitvergrote versie die we ook de Twist noemde. Elke keer word ik zelf weer blij van dit 
patroon dus toen ik een kraamcadeautje wilde maken voor pasgeboren dame, moest ik gelijk aan een mini versie van 
de Summer Swirl denken. Hoe leuk zou het zijn een mini dame met een mini Swirl. De favoriete kleurcombinatie van de 
ouders is mint met oker dus ging ik met deze kleuren aan de slag. Om het tasje ook in een andere kleurcombinatie te laten 
zien, kozen we voor Durable Cosy fine Deep red met Durable Glam Light pink”. 

Benodigdheden:
- 2 bollen Durable Cosy fine Ochre 2182
- 1 bol Durable Cosy fine Mint 2137
Tweede variant:
- 2 bollen Durable Cosy fine Deep red 317
- 1 bol Durable Glam Light pink 203
- Haaknaald 4 mm

Werkwijze: 

Haak 40 lossen en 1 keer losse.

Haak 4 toeren in een basis kleur met aan het eind een keer losse. Je hebt uiteindelijk een rechthoekig lapje.

Haak rondom het rechthoekige lapje een rand van vasten. 

Haak rondom de rechthoekige lap in de buitenste lus vasten. Dit is de basis om verder te gaan met rondhaken. Je heb nu 
88 vasten.

Vanaf hier haak je toer 1 t/m 3 in vasten.

Toer 4 haak je ook allemaal in vasten, maar op iedere ‘hoek’ haak je 2 vasten samen.

Toer 5 t/m 6 haak je in vasten.

Toer 8 haak je ook in vasten, maar de eerste 3 hoeken die je tegenkomt haak je 2 vasten samen.
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Je houdt uiteindelijk 81 vasten over, zodat het diagonale streeppatroon goed verspringt.
 
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 b.v. met 4 vasten in rood om daarna verder te gaan met 4 vasten in light pink.
Let op! Om het patroon goed te laten verlopen haak je elke keer de 4e vaste af in de andere kleur. 
Bijvoorbeeld: je haakt 3 vasten in rood en de 4e vaste begin je ook met rood om vervolgens de steek af te maken met 
Light pink. Daarna ga je verder met het haken van 3 vasten in light pink. De 4e vaste begin je met light pink om de vaste 
vervolgens met rood af te haken (zie foto)

Vergeet niet dat elke nieuwe toer de kleuren 1 steek verspringt.

Je blijft het patroon rondhaken in 30 toeren.
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Daarna ga je verder in 1 kleur. In dit geval rood. Je haakt 3 toeren vasten in deze kleur. 
Let op! in 2e toer van de rode rand haak je aan de zijkanten 2 vasten samen.

In de volgende toer ga je beginnen met het haken van het handvat. Je haakt 8 vasten, vervolgens haak je 40 lossen en sla 
je 22 vasten over van de vorige toer en zet je het ‘handvat’ vast met een halve vaste (zie foto).
Je haakt 16 vasten om vervolgens weer 40 lossen te haken en 22 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 3 toeren vasten voor het handvat.

Veel plezier!


