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Zo vaak ga ik ergens naar toe en neem ik een tas mee voor eigenlijk alleen mijn mobiel en een paar pasjes. Meestal laat ik
mijn tas daarom thuis en heb ik mijn mobiel in mijn hand of broekzak in de hoop dat hij daar niet uit valt. Een klein tasje
lijkt me daardoor ideaal! Geen gegraai meer in een grote tas tussen alle spullen waar het mobieltje ergens is gebleven, of
achterin een broekzak in de hoop dat hij met bewegen niet op de grond valt. Het mobieltasje lost al deze ‘problemen’ op.
Geen gesleep meer met een grote tas maar gewoon een klein tasje om alleen het mobiel en eventueel nog wat pasjes oid
mee te nemen. Het patroon is in tapestry gemaakt maar er staat ook een uitleg om hem gewoon te haken.
Afmetingen tasje: 9cm breed x 15 cm lang, hengsel 125 cm lang
Benodigdheden:
Durable Coral
1 Camel col. 2209
1 Ginger col. 2207
1 Graphite (antraciet) col. 424
Haaknaald nr 3,5
stopnaald
schaar
stekenmarkeerder
kumihimoschijf
Werkwijze tasje:
Haak alles met vasten. Om het overzichtelijk te houden staat er alleen
de kleur die gehaakt moet worden ipv vaste,
dus 1c = 1 vaste camel of: 2a = 2 vasten antraciet in 1 vaste van de
vorige toer. Begin de nieuwe kleur steeds door de vaste ervoor af te
maken met de nieuwe kleur voor een mooie overgang.
Haak steeds rondom door dus ook rondom de eerste ketting van lossen.
Gebruik een stekenmarkeerder voor het begin van elke toer.
c= camel
g= ginger
a = antraciet
Haak 18 lossen met camel
Toer 1: haak 3c in 17e losse ga daarna rondom de ketting verder als volgt: 4x 1c, 1g, 1a, 3x 1c, 1a, 2x 1g, 1a, 2x 1c,
Herhaal vanaf begin vd toer
Toer 2: 2c, 1c, 2c, 4x 1c, 1a, 5x 1c, 2x 1a, 3x1c,
Herhaal vanaf begin vd toer
Toer 3: 2c, 2c, 2x 1a, 2c, 2c, 14x 1c
Herhaal vanaf begin vd toer
Toer 4: haak verder volgens tekening: begin aan de rechterkant onderaan de tekening en herhaal elke toer 1 maal om
48v in 1 toer te krijgen. Bij toer 4 haak je dus: 1a, 3x 1c, 1a, 2x 1g, 2x 1a, 2x 1c, 1a, 9x 1c, 1a, 2x 1g, herhaal vanaf begin.
Ga dan door naar de tweede rij van onderen op de tekening. Begin weer aan de rechterkant en herhaal 1 maal. Ga zo
door met elke toer tot je de gewenste hoogte hebt voor je mobiel.
Haak nog 2 toeren vasten in de kleur Ginger, hecht de draad af.
Wil je het tasje maken met een ander patroon dan maak je hem als volgt:
Haak 18 lossen
Haak rondom de lossenketting verder:
Toer 1: haak 3v in 17e losse, 15x 1v, 3v (in 1e losse), ga verder aan de andere kant van de lossenketting en haak 15x 1v
Toer 2: 2v, 1v, 2v, 15x 1v, 2v, 1v, 2v, 15x 1v
Toer 3: 2v, 2v, 2x 1v, 2v, 2v, 14x 1v, 2v, 2v, 2x 1v, 2v, 2v, 14x 1v,

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van Ak At Home 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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Werkwijze hengsel:
Kumihimo is verslavend hebben wij ontdekt! Samen met mijn dochters hebben we in de vakantie een stel toffe
armbandjes gemaakt. Het gaat ook heerlijk snel. Kumihimo is een oude japanse vlechtsoort waarbij er (arm)banden
gevlochten worden. Op pinterest staan heel veel mooie patronen en op youtube zijn duidelijke filmpjes te vinden hoe het
werkt. Eigenlijk vlecht je de draden steeds naar de andere kant van de schijf. Je begint bovenaan de schijf en pakt de
rechterdraad. Deze draad steek je vervolgens aan de onderkant rechts van de twee draden in de schijf. Vervolgens neem
je de linkerdraad van de onderkant en steek je deze juist weer aan de bovenkant links van de enkele draad. Zo heb je daar
weer twee draden. Draai de schijf met de klok mee en herhaal hetzelfde met de volgende twee draden. Zo ga je steeds
door tot je de gewenste lengte hebt bereikt. Zorg ervoor dat je steeds stopt zodra je drie draden aan de onderkant en 1
draad aan de bovenkant hebt, dan weet je waar je bent gebleven.
Voor een armbandje wordt geadviseerd om 60 cm per draad aan te houden.
Het hengsel van het tasje heeft een lengte van 1,25. Daarvoor heb je draden van 2,25 m nodig. Om aan 1 kant van het
hengsel zo min mogelijk draaduiteinden te hebben knip je de meeste draden op 4,50 m af. Als je het midden van dit
draad in het midden van de schijf laat uitkomen heb je weer twee draden van 2,25 m. Omdat er oneven aantallen van het
draad zijn blijven er twee draaduiteinden over.
Knip 3 draden antraciet van 4,50 m
1 draad antraciet van 2,25 m
1 draad ginger van 2,25 m
3 draden camel van 4,50 m
1 draad camel van 2,25 m
De uiteinden van de draden rolde ik om mijn hand op en legde er een
losse knoop in. Worden de draden te kort dan verleng je het draad en
leg je er weer een losse knoop in. Zo heb je niet heel lange draden
hangen die door de war gaan. Ik zag ook de tip voorbij komen om
wasknijpers te gebruiken. Het hengsel voor het mobieltasje vond ik
leuk om in de stijl van het tasje te houden, een dierenprintje.
Om dit patroon te krijgen leg je de draden net zo als de foto.
Begin bij nummer 1 en ga door tot je de gewenste lengte voor het
hengsel hebt. Haal de draden van de kumihimo schijf en maak de
draaduiteinden vast met een knoop. Knip de draden 5 cm onder de
knoop af om een kwastje te krijgen.
Werk de 2 draadjes aan het andere uiteinden af door ze met de stopnaald in het hengsel af te hechten. Naai met de kleur
ginger en de stopnaald het hengsel aan weerszijden van het tasje stevig vast.
Omdat ik mijn mobiel vaak gebruik heb ik de bovenkant van het tasje open gehouden. Heb je hem liever dicht dan zou je
dat bijvoorbeeld kunnen doen door er een rits in te naaien, of een lipje vanaf de achterkant te haken en aan de voorzijde
vast te zetten met een drukknoop.
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