WERKBESCHRIJVING - Rotan tas			

			1

Deze tas is handig als boodschappentas maar ook ideaal om je haakproject in te stoppen. Of hang hem ter decoratie aan
een haak. Je kunt hem ook meenemen naar het strand of voor een picknick. Gewoon een tas die je de hele dag door kunt
gebruiken. Heb je de smaak te pakken dan haak je er nog een paar om ze, met een bloemetje erin, als cadeau te geven.
Garen
1 Cone Flax cord, 3.5 mm, 100% natural (600 gram nodig)
Haaknaald en/ of Breinaalden
- haaknaald 7 mm.
Overige materialen
- maasnaald
- schaar
Gebruikte steken en afkortingen
l = losse
v = vaste
hv = halve vaste
st = stokje
Moeilijkheidsgraad
- beginner
Afmetingen
- 40 cm breed x 12 cm diep x 32 cm hoog
Patrooninfo en tips
- vanaf toer 13 haak je aan het begin van elke toer 4 lossen (=3 lossen voor stokje en 1l)
Patroon
Haak 25 lossen
Toer 1: 3v in 24e losse, 22x 1v, 3v in 1e losse, aan andere zijde van lossenketting 22x 1v (50)
Toer 2: 3x 2v, 22x 1v, 3x 2v, 22x 1v (56)
Toer 3: 2x 1v, 3x 2v, 25x 1v, 3x 2v, 23x 1v (62)
Toer 4: 3x 1v, 3v, 2x 1v, 3v, 27x 1v, 3v, 2x 1v, 3v, 24x 1v (70)
Toer 5: 3x 1v, 3v, 6x 1v, 3v, 27x 1v, 3v, 6x 1v, 3v, 24x 1v (78)
Toer 6: 4x 1v, 3v, 8x 1v, 3v, 29x 1v, 3v, 8x 1v, 3v, 25x 1v (86)
Toer 7: v in achterste lus (86)
Toer 8-11: v (86)
Toer 13-23: *1st, 1l, sla 1l over*, herhaal tussen * tot eind van de toer, haak 1 halve vaste in 3e losse van het eerste stokje.
Toer 24: haak in elke l en v van de vorige toer een v, sla 6x de 14e steek over (80)
Toer 25-26: v (80)
Voor het handvat:
Toer 27: haak 40 lossen, keer het werk. Haak de lossenketting met een hv in de 58ev van toer 26 vast, keer het werk.
Toer 28: haak 1v in de 57ev van toer 26, vervolgens in de onderste lus van elke losse 1 v, eindig met 2v in 1ev van toer 26,
keer het werk.
Toer 29: haak v in het handvat als volgt: steek met de haaknaald door de onderste voorste lus en de bovenste voorste lus
van het handvat, haak hierin een v, herhaal dit tot eind van het handvat, haak nog 1v in de 57ev van toer 26, hecht de
draad af.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van AK at Home in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom v
an 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 andere handvat:
Toer 30: Begin met een nieuwe draad in de 40ev van toer 26. Haak 40 lossen, haak de lossenketting met een hv in de
18ev van toer 26 vast, keer het werk.
Toer 31: haak 1v in de 17ev van toer 26, vervolgens in de onderste lus van elke losse 1 v, eindig met 2v in 41ev van toer
26, keer het werk.
Toer 32: haak v in het handvat als volgt: steek met de haaknaald door de onderste voorste lus en de bovenste voorste lus
van het handvat, haak hierin een v, herhaal dit tot eind van het handvat, haak nog 1v in de 17ev van toer 26, hecht de
draad af.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van AK at Home 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.

