WERKBESCHRIJVING - Schoudertasje

Liza: “ De kleuren van Durable Coral zijn prachtig en het idee wat in mij opborrelde was om er een schoudertasje van te
haken. Voor de nodige inspiratie ging ik weer naar www.vogue.com en keek bij de herfstcollectie en kwam op het idee om
dunne strepen en een roos in het tasje terug te laten komen. Op onze vakantie kon ik gaan experimenteren. Het was voor
mij een heerlijk vakantieproject wat nog lukte ook. Wil je het ook gaan proberen?”

Benodigdheden:
Durable Coral:
2190 Coral
2211 Curry
249 Plum
375 Petrol
351 Light lime
2149 Dark olive
Haaknaald 3,5
Patroon schoudertasje

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming
is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Hoe maak je het:
Het tasje haakte ik in vasten, maar niet op de gebruikelijke manier. Ik leg hieronder uit wat ik bedoel.
1.
Volg het patroon en haak de oneven toeren in vasten zoals je gewend bent d.w.z. steek de haaknaald vanaf de voorkant
door de lussen van je werk en haal de draad erdoor en maak de vaste af.
2.
De even toeren haak je als volgt: je steekt de haaknaald via de achterkant door de lussen van de vaste van de vorige toer
en haal de draad naar achteren toe en maak de steek af .
Op deze manier haakte ik het patroon van de roos mee, maar als je het makkelijker vind, dan is het ook mogelijk om de
roos op het gehaakte lapje te borduren/mazen.
3.
Zijn de lapjes af, dan werk je alle draadjes af. Daarna vouw de dark olive lap dubbel. Dit is de basis van het tasje.
Vouw de lap zo dubbel dat de strepen uiteindelijk verticaal op het tasje zitten en haak de zijkanten met vasten dicht.
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4.
Haak daarna de Petrol omslag vast aan de Dark olive basis met vasten.
5.
Haak om de omslag met Petrol een rand vasten.
6.
Haak in de buitenste lus van de Petrol vasten een rand halve vasten met Coral en werk daarna de draden af.
Als schouderband haakte ik met Coral 210 lossen + 1 losse om het werk te keren. Daarna haakte ik nog 2 toeren
vasten.
Zet het schouderband vast aan de tas.

Veel plezier!
Liza Veenendaal
Confettilab
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