TAS IN KABELSTEEK
door de Haakbaak
©2013

MATERIAAL
250 gr SMC Select Solavita 2107 Lagoon
100 gr SMC Catania Grande 3205 Lime
restje SMC Catania Grande 3284 Sky Blue
knoop

magnetische tassluiting 18 mm
haaknaald 5 mm
naald om draden weg te werken
schaar

GEBRUIKTE STEKEN EN AFKORTINGEN
Losse (l.)
Halve vaste (hv.)
Vaste (v.)
Half stokje (hstk.)
Stokje (stk.)

Dubbel stokje (dstk.)
Steek (st.)
Draad om haaknaald slaan (omsl.)
Samenhaken (s.h.)

PATROONSTEEK
1 st. overslaan, 3 stk. in volgende 3 st., omsl., haaknaald aan de voorkant van het werk insteken in de
overgeslagen st. vóór de 3 al gehaakte stk.
Omsl., draad losjes naar voren halen en op dezelfde hoogte brengen als de stk. U heeft nu 3 lussen op de
haaknaald. Omsl., door 2 lussen halen, omsl., door overige 2 lussen halen.
WERKWIJZE
Voorkant + beide zijkanten:
Opzetten: 62 l. + 3 keerl. (= 1e stk.)
Toer 1: begin de patroonsteek in de 6e st. vanaf de haaknaald. Haak in totaal 15 patroonsteken. Eindig de
toer met 1 stk.
Toer 2: 3 l. (= 1e stk.) – werk keren – stk. in alle st = 62 stk.
Herhaal toer 1 en 2 nog 8x (totaal 18 toeren gehaakt.)
Herhaal toer 1 nog 1x.
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Bodem:
Toer 20: 9 hv. – 3 l. (= 1e stk.) – 45 stk. = 46 st.
Toer 21: 3 l. (= 1e stk.) – werk keren – 45 stk.
Herhaal toer 21 nog 3x (totaal 24 toeren gehaakt)
Achterkant:
Toer 25: 3 l. (= 1e stk.) – werk keren – begin patroonsteek in 6e l. vanaf de haaknaald. Haak in totaal 11
patroonsteken. Eindig de toer met 1 stk.
Toer 26: 3 l. (= 1e stk.) – werk keren – stk. in alle st. = 46 st.
Herhaal toer 25 en 26 nog 8x (totaal 42 toeren gehaakt)
Herhaal toer 25 nog 1x.
Klep:
Toer 44: 3 l – 2x 2 stk. s.h. – 36 stk. – 2x 2 stk. s.h. – 1 stk. = 42 st.
Toer 45: 3 l – werk keren – 2 stk. s.h. – 9x patroonsteek – 2 stk. s.h. – 1 stk. = 40 st.
Toer 46: 3 l – werk keren – 2x 2 stk. s.h. – 30 stk. – 2x 2 stk. s.h. – 1 stk. = 36 s.t
Toer 47: 3 l – werk keren – 2 stk. s.h. – 7x patroonsteek – 2 stk. s.h. – 1 stk. = 34 st.
Toer 48: 3 l – werk keren – 2x 2 stk. s.h. – 24 stk. – 2x 2 stk. s.h. – 1 stk. = 30 st.
Toer 49: 3 l – werk keren – 2x 2 stk. s.h. – 5x patroonsteek – 2x 2 stk. s.h. – 1 stk. = 26 st.
Toer 50: 3 l – werk keren – 2x 2 stk. s.h. – 16 stk. – 2x 2 stk. s.h. – 1 stk. = 22 st.
Toer 51: 3 l – werk keren – 2x 2 stk. s.h. – 3x patroonsteek – 2x 2 stk. s.h. – 1 stk. = 18 st.
Toer 52: 3 l – werk keren – 2x 2 stk. s.h. – 8 stk. – 2x 2 stk. s.h. – 1 stk. = 14 st.
Toer 53: 3 l – werk keren – 2x 2 stk. s.h. – 1x patroonsteek – 2x 2 stk. s.h. – 1 stk. = 10 st.
Toer 54: 1 hv. – 1 v – 1 hstk. – 1 stk. – 2 dstk. – 1 stk. – 1 hstk. – 1 v. – 1 hv. Hecht af.
Schouderband:
Opzetten: 173 l. + 3 keerl. (= 1e stk.)
Toer 1: 1 stk. in 4e l. vanaf de haaknaald – 160 stk. = 174 st.
Toer 2: 3 l. – werk keren – 43x patroonsteek – 1 stk.
Toer 3: 3 l. – werk keren – 174 stk. Hecht af.
Hecht aan met Catania Grande 3205 Lime en haak met haaknaald 5 een toer hv. langs beide lange kanten
van de schouderband.
Bloem
Haak 2 bloemen: een grote van 7 toeren en een kleinere gemaakt van de eerste 5 toeren.
Opzetten met SMC Catania Grande 3205 Lime: 4 l. Sluit tot een ring met een hv.
Toer 1: 1 l. (telt niet als st.) – 12 dstk. in de ring – hv. in 1e dstk = 12 dstk.
Toer 2: 5 l. – 1 stk. overslaan – hv. in volgende st. – herhaal 5x = 6 boogjes van 5 l.
Toer 3: in iedere boog 6 dstk. – hv. in 1e dstk = 36 dstk.
Toer 4: hv. in 1e 3 st. van de vorige toer – *7 l. – 5 st. overslaan – hv. in volgende st.* - herhaal 5x = 6
boogjes van 7 l.
Toer 5: in iedere boog 8 dstk. – hv. in 1e dstk. = 48 dstk.
Toer 6: 6 l. – 3 st. overslaan – hv. in volgende st. – herhaal 11x = 12 boogjes van 6 l.
Toer 7: in iedere boog 6 dstk. – hv. in 1e dstk. = 72 dstk.
Hecht af en werk draden weg.
Rijg met SMC Catania Grande 3284 Sky Blue door de bovenrand van beide bloemen en in de middelste
cirkel van de kleine bloem. Naai de bloemen op elkaar en naai de knoop in het midden.
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In elkaar zetten
Werk alle losse draden netjes weg. Naai de zijkanten van de tas aan elkaar. Naai hierbij ook de korte kant
van de zijkanten vast aan de bodem van de tas.
Vouw de bovenrand van de zijkanten van de tas naar binnen dubbel en naai ze vast. Hierdoor komt de
voorkant direct tegen de achterkant aan te liggen.
Naai de schouderband aan de buitenkant van de tas langs de zijkanten vast.
Haak met Catania Grande 3205 Lime een toer v. langs de klep en de voorrand van de tas.
Zet één helft van de magneetsluiting vast op de voorkant van de tas. Wacht nog even met de andere helft
tot de voering in de tas zit.
Voering
Knip een stuk stof in de vorm van de tas met aan alle kanten 1,5 cm extra als naadtoeslag. Naai de
voeringtas in elkaar. Schuif de voering in de tas en zet de voering met de hand vast.
Zet nu de andere helft van de magneetsluiting vast aan de binnenkant van de klep.
Afwerking
Naai de gehaakte bloem op de punt van de klep vast, over de aanhechting van de magneetsluiting heen.
Versier de tas eventueel verder met tashangers e.d.
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zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Haakbaak

3

