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MATERIAAL
MyBoshi nr. 1: 50 gram 191 Weiss, 138 Magnolie, 139 Himbeere, 134 Chilirot, 172 Ocker, 121
Limettengrün, 115 Avocado en 100 gram 174 Kakao
haaknaald 7,0 mm
naald
schaar
GEBRUIKTE STEKEN EN AFKORTINGEN
Losse (l.)
Halve vaste (h.v.)
Vaste (v.)

Stokje (stk.)
Steek (st.)

PATROONSTEEK
*2 stk. – 1 stk. insteken in de onderliggende rij* tussen * * herhalen.
BELANGRIJKE INFORMATIE
- Wissel iedere toer van kleur om de patroonsteek goed op te laten vallen.
- Wissel de plek van aanhechten per toer af. Hiermee voorkom je dat de aanhechtigen duidelijk te
zien zijn.
- Hecht voor toer 25 precies in een zijvouw aan.
- Laat het lager ingestoken stokje iedere toer 1 steek naar links opschuiven. Hierdoor ontstaan de
diagonale lijnen.
- De lossen aan het begin van iedere toer tellen als steek.
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WERKWIJZE
Haak een ketting van 40 l. met Kakao. Haak eerst langs één kant van de lossenketting. Haak dan langs de
andere kant van de ketting terug naar het begin.
Toer 1. 3 l. – 2 stk. in 1e l. – 38 stk. – 3 stk. in de laatste l – 3 stk in dezelfde l. maar aan de andere kant van
de ketting – 38 stk. – 2 stk. in laatste l. – sluit met een hv. in 3e l. = 87 st. Hecht af.
Ga verder met Ocker.
Toer 2. 3 l. – 86 stk. – sluit met hv. in 3e l. = 87 st. Hecht af.
Ga verder met Limettengrün.
Toer 3. 3 l. – 1 stk. – 1 stk. insteken in onderliggende rij – ga verder in patroonsteek – eindig met 1 stk. sluit met 1 hv. in 3e l. = 86 st. Hecht af.
Ga verder met Avocado.
Toer 4. Hecht aan in een st. bóven een lager ingestoken stk. van de vorige toer – 3 l. – 1 stk. insteken in
onderliggende toer – ga verder met patroonsteek – eindig met 1 stk. – sluit met 1 hv. in 3e l. = 87 st. Hecht
af.
Herhaal toer 4 nog 21 keer. Wissel hierbij iedere toer van kleur.
Ga verder met Kakao.
Toer 26. 1 l. – in iedere st. 1 v. – sluit met hv in l. = 87 st.
Toer 27 – 28. Herhaal toer 26.
Toer 29. 1 l. – 12 v. – 20 l. – 20 st. overslaan – 23 v. – 20 l. – 20 st. overslaan – 11 v. – sluit met hv. in l.
Toer 30. 1 l. – 12 v. – 20 v. om de lossenboog haken – 23 v. – 20 v. om de lossenboog haken – 11 v. – sluit
met hv in l.
Toer 31. 1 l. – 86 v. – sluit met hv. in l. Knip de draad niet af maar laat hangen.
Ga verder met Avocado.
Toer 32. 1 l. – 86 v. – sluit met hv in l. Hecht af.
Ga verder met Kakao.
Toer 33 – 34. Herhaal toer 26. Hecht af.
Maak met een bijpassende stof een voerig voor de tas. Naai deze met de hand vast langs de grens tussen
Chilirot en Kakao.
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