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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Marianne Dekkers- Roos van MaRRose - CCC 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.

Marianne: “Volgens mij heeft iedereen wel zo'n handige schuimplastic mat in huis, of je deze nu gebruikt tijdens je 
yogalessen, bij het kamperen, of tijdens een festival.
Ze zijn super handig en licht, maar best ONhandig om te vervoeren, en precies daarvoor komt dit project goed van pas. 
Eenmaal opgerold, past de mat perfect in deze gehaakte tas, en je slaat 'm door het hengsel makkelijk over je schouder, 
waardoor je matje nu zelfs per fiets prima te vervoeren is!”

Benodigdheden:
Durable Coral
- 2 bollen Light grey 2232
- 1 bol Old rose 224
- 1 bol Mint 2137
- 1 bol Taupe 340
- 1 bol Light pink 203
- 1 bol Skin 2192
- Haaknaald 3,5 mm
Centimeter, schaartje, stopnaald, steekmarkeerder

Afmetingen:
Mijn tas heeft een doorsnede van 23 cm en is 73 cm lang; het hengsel is 
5 cm breed en 92 cm lang. Je kunt de afmetingen heel eenvoudig 
aanpassen: de doorsnede van je tas maak je kleiner of groter
(en daarmee je tas smaller of breder) door minder of meer toeren te haken aan de cirkel die de basis (bodem) van je tas 
is. Op dezelfde manier pas je de lengte/diepte van je tas aan (minder of meer toeren haken voor een kortere, dan wel 
langere tas). In deze beschrijving ga ik uit van de afmetingen van mijn tas.

Werkbeschrijving:
De bodem van je tas
--------------------------
Rol je matje op, en meet de doorsnede van je opgerolde mat; in mijn geval was dit 23 cm.

Toer 1: met “light grey”: haak 4 lossen, sluit met een halve vaste in de 1e losse tot een ring (of begin met een magische 
ring); haak 3 lossen (telt vanaf hier als 1e stokje) en nog  11 stokjes in de ring; sluit de toer met een halve vaste in het 1e 
stokje (=3e losse van de 3-begin-lossen) - 12 stokjes;

Toer 2: 3 lossen (= 1e stokje) + 1 stokje in dezelfde steek; * 2 stokjes in de volgende steek; herhaal vanaf * 
helemaal rond; sluit met een halve vaste in het 1e stokje (= 3e losse van de 3-begin-lossen) - 24 stokjes;

Toer 3: 3 lossen (=1e stokje); * 2 stokjes in de volgende steek , 1 stokje in de volgende steek; herhaal vanaf * 
helemaal rond; sluit met een halve vast in het 1e stokje (=3e losse van de 3-begin-lossen); hecht af - 36 stokjes;

Toer 4: met “old rose”: hecht in 1 van de steken uit de vorige toer aan, haak 3 lossen (=1e stokje) + 1 stokje in dezelfde 
steek (als waarin je aanhechtte), 1 stokje in elk van de volgende 2 steken; *2 stokjes in dezelfde steek, 1 stokje in elk van 
de volgende 2 steken; herhaal vanaf * helemaal rond; sluit de toer met een halve vaste bovenin het 1e stokje 
(=3e losse van de 3-begin-lossen) - 48 steken;
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Toer 5: 3 lossen (=1e stokje) + 1 stokje in dezelfde steek, 1 stokje in elk van de volgende 3 steken; * 2 stokjes in dezelfde 
steek, 1 stokje in elk van de volgende 3 steken; herhaal vanaf * helemaal rond; sluit de toer met een halve vaste bovenin 
het 1e stokje (=3e losse van de 3-begin-lossen); hecht af - 60 steken;

Toer 6: hecht aan met "light pink": haak 3 lossen (=1e stokje) + 1 stokje in dezelfde steek (als waarin je aanhechtte), 
1 stokje in elk van de volgende 4 steken; * 2 stokjes in dezelfde steek, 1 stokje in elk van de volgende 4 steken; herhaal 
vanaf * helemaal rond; sluit de toer met een halve vaste bovenin het 1e stokje (=3e losse van de 3-begin-lossen) 
- 72 steken;

Toer 7: 3 lossen (=1e stokje) + 1 stokje in dezelfde steek, 1 stokje in elk van de volgende 5 steken; * 2 stokjes in dezelfde 
steek, 1 stokje in elk van de volgende 5 steken; herhaal vanaf * helemaal rond; sluit de toer met een halve vaste bovenin 
het 1e stokje (=3e losse van de 3-begin-lossen); hecht af - 84 steken;

Toer 8: hecht aan met "old rose": haak 3 lossen (=1e stokje) + 1 stokje in dezelfde steek (als waarin je aanhechtte), 
1 stokje in elk van de volgende 6 steken; * 2 stokjes in dezelfde steek, 1 stokje in elk van de volgende 6 steken; 
herhaal vanaf * helemaal rond; sluit de toer met een halve vaste bovenin het 1e stokje (=3e losse van de 3-begin-lossen) 
- 96 steken;

Toer 9: 3 lossen (=1e stokje) + 1 stokje in dezelfde steek, 1 stokje in elk van de volgende 7 steken; * 2 stokjes in dezelfde 
steek, 1 stokje in elk van de volgende 7 steken; herhaal vanaf * helemaal rond; sluit de toer met een halve vaste bovenin 
het 1e stokje (=3e losse van de 3-begin-lossen); hecht af - 108 steken;

Toer 10: hecht aan met "light grey": haak 3 lossen (=1e stokje) + 1 stokje in dezelfde steek (als waarin je aanhechtte), 
1 stokje in elk van de volgende 8 steken; * 2 stokjes in dezelfde steek, 1 stokje in elk van de volgende 8 steken; 
herhaal vanaf * helemaal rond; sluit de toer met een halve vaste bovenin het 1e stokje (=3e losse van de 3-begin-lossen) 
- 120 steken;

Toer 11: 3 lossen (=1e stokje) + 1 stokje in dezelfde steek, 1 stokje in elk van de volgende 9 steken; * 2 stokjes in dezelfde 
steek, 1 stokje in elk van de volgende 9 steken; herhaal vanaf * helemaal rond; sluit de toer met een halve vaste bovenin 
het 1e stokje (=3e losse van de 3-begin-lossen); hecht af - 132 steken;

Toer 12: met 11 toeren had ik de juiste diameter voor mijn matje bereikt en stopte ik met meerderen. In deze toer haak je 
in de achterste lus van elk van de steken uit de vorige toer: 1 vaste - 132 steken;

Tipje: zorg voor extra lange draadeinden bij het aan- en afhechten wanneer je het ‘net-patroon’ haakt en werk deze weg 
door een paar keer terug te steken, waardoor je eigenlijk telkens een ‘ankertje’ plaatst. Omdat er ‘rek’ in de body van je 
tas zit, is de kans groter dat je draadeindjes eruit ‘piepen’ - en ik word daar nooit zo blij van namelijk ;-)
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Het net-gedeelte van je tas
-----------------------------------
Toer 13: plaats een steekmarkeerder en haak * 1 vaste, 4 lossen, sla de volgende 2 steken over; 
herhaal vanaf * helemaal rond; sluit met een halve vaste in de 1e vaste van deze toer; ga met 1 (of 2) halve vaste(n) naar 
het midden van het volgende 4-lossen-boogje;

Toer 14 - en volgende: haak * 4 lossen, 1 vaste in het volgende 4-lossen-boogje;  je steekmarkeerder geeft goed aan 
wanneer je 1 toer van het het patroon helemaal rond hebt gehaakt - het is handig om deze steeds mee naar boven te 
verplaatsen. Zodra je 5 toeren in 1 kleur hebt gehaakt, wissel je van kleur, en blijft het haakschemaatje van “4 lossen, 1 
vaste in de volgende 4-lossen-boog” volgen.

Ik haakte mijn hoes in de volgende kleuren:
Toeren 13 - 17: Light grey;
Toeren 18 - 22: Old rose;
Toeren 23 - 27: Light pink;
Toeren 28 - 32: Taupe;
Toeren 33 - 37: Mint;
Toeren 38 - 42: Skin.

De routine (toeren 13 - 42) herhaalde ik nog 2 keer (totaal 80 toeren in het ‘net-patroon’), waarbij ik in de laatste herhaling 
eindigde met 5 toeren taupe en afhechtte. Met taupe haakte ik een koord van ca. 200 lossen, en reeg het door de 
4-lossen-boogjes van m’n laatste toer heen. Ik bevestigde aan de uiteinden kleine kwastjes.

De schouderband
-----------------------
Toer 1: haak 11 lossen; in de 3e losse (geteld vanaf je naald), haak je 1 stokje, en in elke volgende losse haak je ook 1 stokje. 
Omdat de 1e twee lossen tellen als het 1e stokje van de toer, heb je nu 10 stokjes (= de breedte van je band). Ik heb hier 
opzettelijk gekozen voor 2 in plaats van 3 begin/keerlossen omdat het de rand van je schouderbank nét iets strakker 
maakt.

Toer 2: * haak 2 lossen, keer je werk; 1 stokje in de 2e steek (= het op 1 na laatste stokje uit de vorige toer) vanaf je naald, 
en 1 stokje in elk van de volgende 8 steken (waarbij het laatste stokje gaat in de 2e losse van de 2-begin-lossen van de 
vorige toer, dat immers telt als je ‘1e stokje’);
 
Toer 3 en volgende: herhaal toer 2 net zolang totdat je de door jou gewenste lengte hebt bereikt. Ik haakte telkens 10 
toeren in 1 kleur, en hield de kleurvolgorde aan zoals ik deze ook bij de tas zelf hanteerde.

Mijn band is 8 strookjes van elk 10 toeren lang (80 toeren).
Zodra je de gewenste lengte hebt bereikt, hecht je af.
Bevestig de band op een willekeurige plaats aan de bovenkant van je tas; trek de band in een rechte lijn naar beneden en 
maak de andere zijde van je band op de corresponderende plek aan de bodem van je tas vast. En... je bent klaar om met je 
tas op pad te gaan!

Veel haakplezier!
Marianne xx
© maRRose – Colorful Crochet & Crafts


