
WERKBESCHRIJVING - Stoere tablet hoes

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.

Liza: ‘‘Vorige week gaf mijn collega blogger Marianne jullie inspiratie voor moederdag in de vorm van de  
schatdoosjes, wat zijn ze leuk! Deze week geef ik jullie graag inspiratie voor vaderdag! Want ja, ook deze
gezellige dag zit er alweer aan te komen. Toch lijkt het voor vaders soms iets lastiger om een leuk origineel 
cadeau te bedenken. Vind jij het ook lastig om iets te bedenken? Nergens voor nodig! Ga lekker aan de slag met 
deze stoere tablet hoes, daar hebben (bijna) álle vaders iets aan! Een stijlvol, persoonlijk + praktisch cadeau!” 

 
Benodigdheden

•  Schachenmayr Bravo Originals grijs 08295;
•  Schachenmayr Bravo Originals zwart 08226;
•  ReStyle sluiting suede 016.10621;
•  Haaknaald 4;
•  Naaimachine.

        

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Inspiratie
 
“Voor het idee om een stoere iPad/tablet hoes te haken, liet ik me inspireren door de herenmode voorjaar 2016 op de 
catwalk van Balmain (http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2016-menswear/balmain). In deze collectie van 
Balmain zit een jasje wat zo bewerkt is dat er structuren ontstaan. Dus ging ik op zoek naar haaktechnieken waarmee je 
in je haakwerk ook structuur/reliëf zou krijgen. Op internet vond ik bij Bhooked de ‘Wave’ steek  
(http://www.bhookedcrochet.com/2014/04/24/crochet-wave-stitch-textured-wave-stitch-free-video-tutorial-pattern/) en 
bij Dream a little bigger de ‘Single rib’ steek (http://www.dreamalittlebigger.com/post/single-rib-crochet-stitch-tutorial.
html). Door deze 2 patronen te combineren in de hoes ontstaat er een stoer effect.”
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Werkbeschrijving
Ik haakte een hoes voor een iPad van 24 x 17 cm. 
 
1. Haak een ketting van 120 losse + 1 losse om het werk te keren.

2. Haak 5 hv, 5 hst, 5 hv, 5 hst tot aan het einde van de toer. Je eindigt met 5 hst.
 Haak 1 losse om het werk te keren.

3. Haak in de buitenste lus van de vorige toer 5 hv, 5 hst, 5 hv, 5 hst tot aan het einde van de toer. Je eindigt met 5  
 hst. Haak 1 losse om het werk te keren.

4.  Haak in de buitenste lus van de vorige toer  5 hst, 5 hv, 5 hst, 5 hv tot aan het einde van de toer. Je eindigt met 5  
 hv. Haak 1 losse om het werk te keren.

5. Haak in de buitenste lus van de vorige toer 5 hst, 5 hv, t hst, 5 hv tot aan het einde van de toer. Je eindigt met 5  
 hv. Haak 1 losse om het werk te keren.

6. Haak in de buitenste lus van de vorige toer 5 hv, 5 hst, 5 hv, 5 hst tot aan het einde van de toer. Je eindigt met 5  
 hst. Haak 1 losse om het werk te keren.

7. Herhaal toer 3 t/m 6 nog 4 keer.

8. Haak in de buitenste lus van de vorige toer 5 hv, 5 hst, 5 hv, 5 hst tot aan het einde van de toer. Je eindigt met 5  
 hst. Haak 1 losse om het werk te keren.

9. Haak in de buitenste lus van elke steek van de vorige toer een hv.
 Haak aan het einde van deze toer de kleur zwart aan en haak 1 losse om het werk te keren.
 Herhaal deze toer nog 2 keer. Heb je dit gedaan, wissel aan het einde van deze toeren naar kleur grijs en haak dan  
 3 losse om het werk te keren.

10. Haak in de buitenste lus van elke steek van de vorige toer st(okjes). Haak aan het einde 3 losse om het werk te  
 keren.

11.  *Haal de draad om de haaknaald en steek de haaknaald (via de voorkant van het werk) achter het 2e stokje langs  
 van de vorige toer (zie foto) en haak een stokje.
 Haal de draad om de haaknaald en steek de haaknaald nu (via de achterkant van het werk) voor het 3e stokje  
 langs.*  Herhaal * * tot aan het einde van deze toer.
 Hierna herhaal je deze toer nog 2 keer. Heb je dit gedaan, dan haak je 1 losse om het werk te keren.

12. Haak in elke buitenste lus van de vorige toer een hv. Haak aan het einde van de toer 1 losse om het werk te keren.
 Herhaal deze toer nog 9 keer. Hierna is de gehaakte lap af.

13.  Hecht alle draden af en bepaal waar je de gesp wilt hebben. 

14. Zet de gesp vast met spelden om hierna de gesp met de naaimachine vast te stikken.

15. Vouw de lap dubbel (verkeerde kant naar buiten) en speld het vast om daarna de zijkanten dicht te haken met  
 vasten.
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Werkbeschrijving
 
Bekijk hier de foto’s van de stappen die zijn uitgelegd op de vorige pagina. Veel succes en plezier, fijne vaderdag! 
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