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Dit schoudertasje is ideaal om tijdens de vakantie te gebruiken. Er past een mobiel, wat make up en een sleutelbos in. Zo
hoef je niet te slepen met een grote tas. Ben je niet zo handig met de naaimachine dan kan je de voering laten zitten. Het
tasje gaat dan wel wat meer hangen als er wat zwaardere spulletjes in de tas zitten. De schouderband is ook te gebruiken
voor andere dingen. Hang er bijvoorbeeld een gehaakt hoesje met je waterfles aan.
Benodigdheden
Durable Formidable, art. 010.93 kleur 2209 Camel
ReStyle Leerband 120cm, art. 015.19000 kleur 975
Durable Schroefknoop 10mm, art. 020.1277 (4 stuks)
ReStyle D-ring 20mm, art. 016.10788.20 kleur 010 (4 stuks)
ReStyle Muscetonhaak 35mm, art. 016.12032.4711 (2 stuks)
Prym Gaatjestand, art. 022.390905
ReStyle Katoenstof, art. 069.9050 kleur 2210 (30x50cm)
ReStyle naadrits 22cm, art. 081.5597.22 kleur 932
Overige benodigdheden
Haaknaald nr. 3
Borduurnaald
Naaimachine
Stopnaald
Schaar
Gebruikte steken
hst 		
half stokje
l 		
losse
l-ketting
lossenketting
s		 steek/steken
samenh
steken samen haken
v 		
vaste
vv		
verlengde vaste, haak 1v maar steek de haaknaald 1 toer lager in de s
volg 		
volgende
Moeilijkheidsgraad
Beginner
Afmeting
Tas: ongeveer 20cm hoog en 26cm breed
Hengsel: ongeveer 90cm lang en 2.5cm breed
Patrooninformatie en tips
• Opbouw patroon: Begin bij de onderkant van de tas en haak vervolgens de voor-, achter- en zijkanten van de tas in
toeren. Haak daarna de voorflap van de tas in rijen.
Werkbeschrijving (instructiefoto’s weergegeven op de laatste pagina)
Hoofddeel tas
Gebruik Durable Cosy, 2109 Camel en haaknaald 3.0mm.
Haak 61l.
Toer 1: Haak in de bovenste lus van elke steek 2v in 2e s vanaf de naald, 1v in volg 58 s, 2v in volg steek, ga aan de
andere kant van de lossenketting verder en haak 2v in de onderste lus van de laatst gehaakte s, haak 1v in de onderste
lus van de volg 59 s [123].
Toer 2: *Haak 1v in volg s, 1vv in volg s, herhaal * tot laatste s van de toer, haak 1v in volg s [123].
Toer 3: *Haak 1vv in volg s, 1v in volg s, herhaal * tot laatste s van de toer, haak 1vv in laatste s [123].

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.

WERKBESCHRIJVING - Schoudertasje		
Toer 4-49: Herhaal toer 2 en 3.

			

2

Toer 50 (foto 1,2): Herhaal toer 2 in de volg 26 s, sla 20 s over, ga verder met de herhaling van toer 2 in de volg 42 s, sla
20 s over, ga verder met de herhaling van toer 2 in volg 15 s.
Vouw de 20 overgeslagen steken zo tegen de achterkant van het werk aan dat beide zijden even lang zijn. Herhaal dit met
de andere 20 overgeslagen steken [83].
Toer 51 (foto 3): Herhaal toer 3, haak bij de 20 overgeslagen steken die nu tegen de achterkant van het werk liggen door
alle 3 de tegen elkaar liggende steken tegelijk heen [83].
Toer 52-58: Haak vanaf nu in de achterste lus van elke steek, haak 1hst in elke s [83].
Binnenvoering tas
Vouw de stof dubbel en leg het tasje in het midden op de stof.
Knip de stof nu rondom het tasje af op 1cm vanaf het tasje. Je hebt nu 2 dezelfde delen stof (foto 4).
Zigzag of lock beide delen apart van elkaar rondom af.
Naai aan de bovenkant van beide delen de blinde rits tussen beide delen vast. De rits is wat te groot, laat aan de voorkant
van de rits 2cm uitsteken en de rest aan de achterkant van de rits uitsteken, deze uitstekende gedeeltes komen later
tussen de binnenvoering en buitenkant van de tas te zitten.
Leg de binnenvoering met de bovenkant van de rits naar boven voor je neer.
Knip vervolgens uit de stof 2 vierkantjes van 5cm x 5cm. Leg deze zoals op beide uiteinden van de rits en naai vast op 1cm
vanaf de kant aan de buitenzijde tas (foto 5).
Vouw beide delen vervolgens naar buiten toe.
Vouw een lange zijde van de rits zo met stof en al naar de achterkant van het werk en naai vlak langs de kant aan elkaar
vast. Herhaal met de andere lange zijde van de rits (foto 6,7). Herhaal vervolgens met beide korte delen van de rits.
Leg beide stofdelen recht op elkaar, let erop dat de rits met de goede kant naar buiten ligt en naai de zijkanten en de
onderkant dicht op 1cm vanaf de kant. Begin met naaien op 1cm onder de rits en eindig aan de andere zijde op 1cm
onder de rits (foto 8,9).
Leg de binnenvoering in de tas.
Neem een stuk naaigaren en rijg hier de borduurnaald doorheen. Naai de binnenvoering met kleine steekjes aan de
tas vast. Dit is het mooist om dit te doen door de achterkant van het haakwerk van de tas ter hoogte van toer 54 en
vervolgens de draad door dezelfde plek als de steekjes van de binnenvoering rondom de rits te naaien (foto 10).
Hengsel
Knip aan een van de uiteinden van het leren band een strook van 6 cm af. Maak een gaatje met de gaatjestang op 1 cm
vanaf een korte kant. Maak op dezelfde manier nog een gaatje aan de andere korte kant van de strook. Bevestig een
halve maan ring in het midden van deze strook met de rechte kant aan de onderzijde van de strook. Vouw de strook aan
een zijkant, over de bovenkant van de tas en maak de strook met een schroefje vast op de bovenkant, aan een zijkant van
de tas.
Pak het lange leren band erbij en maak een gaatje op 1 cm vanaf een korte kant en op 5,5 cm vanaf dezelfde korte kant.
Neem een halve maan ring, en duw de beide uiteinden zover uit elkaar dat de sleutelhanger eraan bevestigd kan worden
(gebruik hier evt een schaar, tang of mes om extra kracht te kunnen zetten). Duw zodra de sleutelhanger eraan hangt de
uiteinden weer tegen elkaar aan. Haal de halve maan ring door het leren band met de rechte kant aan de onderzijde van
het band. Vouw het uiteinde van het band om de halve maan ring heen en haal de schroef door de gaatjes heen, maak
vast. Maak de sleutelhanger vast aan de halve maan ring van de korte strook.
Herhaal nogmaals voor de andere zijde van de tas.

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.
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