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Liza: Na de Summer Swirl tas van 2 jaar terug werd het weer tijd voor een patroon voor een handige tas. Een stoere en
vooral handige tas voor de vakantie of juist leuk om als haakproject mee te nemen in de vakantie.
Zoals de titel je al doet vermoeden, maakte ik een patroon met daarin blokken verwerkt. Ik koos voor een zwarte basis
met een lichtgrijze omlijning en als accent haakte ik het handvat in okergeel. Het geheel deed me denken aan de strakke
indeling van New York en de kleuren van hun taxi’s en in deze stad ben je al snel ‘a few blocks away’.
Uiteindelijk is iedere kleurcombinatie een feestje en ik ben erg benieuwd in welke kleur jij deze tas zou willen haken?
Garen
Durable Double four, kwaliteit 100 % katoen, 100g/150m
325
Black 		
3 bollen
2232 Light grey
1 bol
2182 Ochre		
1 bol
Haaknaald
Clover 4 of 4,5 mm
Overige materialen
Maasnaald
Schaar
Gebruikte steken en afkortingen
l = losse
v = vaste
Stekenproef
Haak 18 steken en 16 rijen voor een stekenproef van ongeveer 10 x 10 cm met
haaknaald 4 mm
Moeilijkheidsgraad
beginner / ervaring
Afmetingen
Ongeveer 40 cm lang en 44 cm breed
Patrooninfo en tips
Het grootste gedeelte van deze tas is rondgehaakt in de Mochilla techniek. Bij de Mochilla techniek kun je met meerdere
draden werken. In dit geval de kleur Black en Light grey in vasten. Je steekt de haaknaald in de achterste lus en je haakt
om de draad heen die je op dat moment niet gebruikt. Bij een kleurwissel maak je de vaste af met de kleur waar je daarna
verder gaat. Verderop vind je uitleg over deze techniek in beeld, maar via Google/YouTube vind je allerlei filmpjes waar
deze techniek uitvoerig wordt uitgelegd.

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.
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Patroon
Haak een ketting van 70 lossen in de kleur Black.
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Tas bodem
Toer 1:
Haak een vaste in iedere losse van de ketting en eindig met een keerlosse.

Toer 2 t/m 9:
Haak een v in iedere v van vorige toer en eindig met een keerlosse (foto 1).
Toer 10:
Haak een v in iedere v van vorige toer en maak de laatste v van deze toer af met Light grey (foto 2).
Toer 11:
Vanaf deze toer ga je beginnen met rondhaken van de tas in de Mochilla techniek.
Je steekt de haaknaald in de achterste lus en je haakt deze toer met Light grey en je haakt om de zwarte draad heen die
je in deze toer niet gebruikt.

Je hebt uiteindelijk een totaal van 160 v in de kleur grijs.

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.
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Toer 12 t/m 19:
Je maakt nu een start met het haken van het blokkenpatroon (het complete patroon vind je verderop).
Je haakt eerst 8 v in het zwart om de grijze draad heen.

De negende vaste haak je als volgt:
Steek de haaknaald door de achterste lus (foto 3).
En je haalt de zwarte draad (om de grijze draad) door de achterste lus (foto 4).
Je maakt de vaste af met de grijze draad (foto 5).
Je steekt de haaknaald door de achterste lus en haalt de grijze draad door de lus (foto 6).
Daarna maak je deze v af met de zwarte draad (foto 7).
Dit herhaal je tot aan het einde van de toer.
Toer 20:
Haak in de kleur Light grey een v in iedere v van de vorige toer.
Herhaal toer 12 t/m 20 herhaal nog 5 keer (zie patroon). Wil je een iets minder hoge tas, dan kun je toer 12 t/m 20 nog 4
keer herhalen.

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.
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Handvat
Het gedeelte met handvat is gehaakt met een enkele draad in de kleur Ochre.

In de uitleg hieronder, vertel ik hoe ik het bovenste gedeelte van de tas iets smaller laat worden. Wil je dit niet dan haak je
9 toeren in v. en ga je verder met handvat toer 10 zoals hieronder uitgelegd wordt.
Handvat toer 1:
Haak een toer v in de v van de vorige toer.
Handvat toer 2 :
*Haak 8 v in ieder 8 v van vorige toer. Haak de 9e en 10e v van vorige toer samen tot 1 vaste* Herhaal ** tot aan einde
van de toer (144 v).
Handvat toer 3:
Haak een v in iedere v van vorige toer.
Handvat toer 4 :
*Haak 7 v in ieder 7 v van vorige toer. Haak de 8e en 9e v van vorige toer samen tot 1 vaste* Herhaal ** tot aan einde van
de toer (128 v).
Handvat toer 5:
Haak een v in iedere v van vorige toer.
Handvat toer 6 :
*Haak 6 v in ieder 6 v van vorige toer. Haak de 7e en 8e v van vorige toer samen tot 1 vaste* Herhaal ** tot aan einde van
de toer (112 v).
Handvat toer 7:
Haak een v in iedere v van vorige toer.
Handvat toer 8 :
*Haak 5 v in ieder 5 v van vorige toer. Haak de 6e en 7e v van vorige toer samen tot 1 vaste* Herhaal ** tot aan einde van
de toer (96 v).
Handvat toer 9:
Haak een v in iedere v van vorige toer.
Handvat toer 10:
Haak 9 v in de v van de vorige toer. Haak daarna een ketting van 60 of 50 lossen en sla 30 v over van de vorige toer en
zet de ketting vast op volgende v van de vorige toer. Haak vervolgens nog 17 v om daarna nog een ketting van 60 of 50
lossen te haken. Sla ook nu weer 30 v over van de vorige toer en zet ook deze ketting vast op de daaropvolgende v van
vorige toer. Haak nog 9 vasten.
Handvat toer 11 t/m 13:
Haak een v in iedere v of l van vorige toer.
Werk de losse draden af en klaar is je tas.
Tip! Is de tas af dan kun je voor de stevigheid de tas voeren met stof en als je de tas voor alle weersomstandigheden wil
gebruiken, voer de tas dan met wasbaar tafelzeil of gecoat katoen zodat de spullen in de tas niet nat worden.
Veel plezier met dit haakproject en ik wens je een fijne zomer!

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.

