WERKBESCHRIJVING - Summer Swirl

Liza: “Een tas daar heb je er nooit genoeg van. Voor de zomer maak ik elk jaar een nieuwe een wat groter model waar je fijn
van alles in mee kan nemen. Dit jaar liet ik me inspireren door het diagonale patroon wat je terug ziet in vrolijke snoepjes,
zuurstokken en in circustenten. Ik koos voor de kleuren groen en roze wat een vrolijke twist geeft aan dit patroon. Maar de
tas is in elke kleurcombinatie een feestje”.
Benodigdheden:
- 4 bollen Durable Cosy Fine 2135 Emerald
- 3 bollen Durable Cosy Fine 226 Rose
- Haaknaald nr. 4
Werkwijze:
Haak 60 lossen en 1 keer losse.
Haak 8 toeren in een basis kleur met aan het eind een keer
losse. Je hebt uiteindelijk een rechthoekig lapje.
Haak rondom de rechthoekige lap (in de buitenste lus en aan
de zijkanten) vasten. Dit is de basis om verder te gaan met
rondhaken.
Je haakt rondom in de basis kleur een totaal van 8 toeren.
Let op! minder in rondhaak toer 4 en 6 op ieder hoek 1 vaste.
Je houd uiteindelijk 128 vasten over.
Daarna start je met het patroon in de tapestry techniek.

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.

WERKBESCHRIJVING - Summer Swirl

Je begint met 8 groene om daarna verder te gaan met 8 roze.
Let op! Om het patroon te laten verlopen maak/haak je elke keer de 8e vaste af in de andere kleur.
Bijvoorbeeld: je haakt 7 groene vaste en daarna begin je de 8e vaste met groen en je maakt de steek af met roze en gaat
verder met het haken van 7 roze vasten. De 8e roze vaste begin je met roze om de vaste vervolgens met groen af te haken
(zie foto)

Je blijft het patroon rondhaken in 57 toeren.
Daarna ga je verder in 1 kleur. In dit geval groen. Je haakt 5 toeren in deze kleur.
Let op! minder in toer 2 en 4 op de hoeken 1 vaste. Je houd uiteindelijk 120 vasten over.
In de volgende toer ga je beginnen met het haken van het handvat. Je haakt 12 vasten, vervolgens haak je 60 lossen en sla
je 35 vasten over van de vorige toer en zet je het ‘handvat’ vast met een halve vaste (zie foto).
Je haakt 25 vasten om vervolgens weer 60 lossen te haken en 35 vasten over te slaan van de vorige toer. Je zet ook dit
handvat vast met een halve vasten en gaat verder met het rondhaken.
Ik haakte nog 6 toeren vasten voor een stevig handvat.
Tip! Is de tas af dan kun je voor de stevigheid de tas voeren met stof of wasbaar tafelzeil.
Veel plezier en 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.

