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Het is bijna zomervakantie en om extra in de stemming te komen haakte ik een zomerse tas wat er uiteindelijk 2 werden.
Ik had 6 verschillende kleuren klaarliggen om de tas in kleurverloop te haken, maar ik wist nog niet precies hoe dus begon
ik mijn haakreis op de bonnefooi en zag ik wel waar ik uit zou komen. Uiteindelijk zag ik in het resultaat het beeld van een
ondergaande zon oftewel Sunset ontstaan en was blij met het eindresultaat. Ik zocht nog een ander zomers droomplaatje
waarmee ik de combinatie Summer Breeze samenstelde en was ik niet te stoppen.
Het patroon van deze tas is natuurlijk in iedere gewenste kleurcombinatie of eventueel in 1 kleur te haken. Dat is het
voordeel van zelf maken, want op deze manier kun je je eigen vertaling maken.
Durable garens

Kleurencombinatie Sunset			

- Kleur A: Cosy fine 370 Jeans			
- Kleur B: Cosy fine faded 289 Blue grey
- Kleur C: Cosy fine 295 Ocean			
- Kleur D: Cosy fine 2239 Brick			
- Kleur E: Cosy fine faded 2195 Apricot		
- Kleur F: Cosy fine 2194 Orange		

Kleurencombinatie Summer Breeze

Cosy fine 2182 Ochre
Cosy fine faded 309 Light yellow
Cosy fine 2212 Linen
Cosy fine 2124 Baby blue
Cosy fine faded 371 Turquoise
Cosy fine 2142 Teal

Sunset

Overige benodigdheden
Haaknaald nr. 4
Stopnaald voor afhechten
Gebruikte steken en afkortingen
l
losse
v
vaste

Summer Breeze

Patrooninformatie en tips
De Sunset combinatie haakte ik in gewone vaste waardoor deze tas steviger is en de strepen minder strak zijn. Bij de
Summer Breeze haakte ik de vaste in de achterste lus waardoor deze tas wat soepeler is en iets langer werd. Als je de
vaste in de achterste lus haakt ogen de strepen strakker (zie foto).
Formaat Sunset: circa 40 x 40 cm
Formaat Summer Breeze: circa 40 x 44 cm
Tip! Voor de stevigheid van de tas kun je het voeren met stof of gelamineerde stof/wasbaar tafelzeil zo heb je extra veel
plezier van je tas ook als het een keer regent.
Werkbeschrijving
Haak 60 lossen en 1 keer losse in kleur A.

Haak 8 toeren in kleur A met aan het eind een keer losse. Je hebt uiteindelijk een rechthoekig lapje (foto 1).
Haak rondom de rechthoekige lap in de buitenste lus en aan de zijkanten vasten (foto 2). Dit is de basis om verder te
gaan met rondhaken. = 136 v

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal 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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Na de laatste toer haakte ik een schouderband van de ene kant naar de andere kant.
Haak nog 2 of 3 v verder om vervolgens het werk te keren.
*Haak 1 keer losse en haak 5 of 6 v ‘terug’. Herhaal * nog ongeveer 60 keer.
Let op! Wil je een langere schouderband hou er dan rekening mee dat de schouderband nog gaat uithangen en vanzelf
wat langer wordt.

Zet de schouderband vast aan de andere kant van de tas met vasten of eventueel halve vasten.
Ik haakte aan beide zijkanten nog een rand vasten voor en mooie afwerking en voor meer stevigheid.

De tas is klaar om mee op pad te gaan!
Fijne zomer!
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