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Materiaal:

 4 x 100 g wol/kleurschakering
 50 g wol (glitter)
 haaknaalden 3,0 - 3,5 en 5,0

Knutselidee

STEKENPROEF:
(patroonreeks) 20 st. x 18
t = 10 cm x 10 cm

PATROON
hst.: de hst. tussen de hst. of v van de vorige toer haken. Elke t begint met 2 l. als
vervanging voor het 1e hst. en eindigt met 1 hst. tussen het laatste hst. en de 2
vervangende-l.
Kleurwissel: Bij kleurwissel het laatste hst. al met de nieuwe draad doorhalen.
v.: (met 2 draden glitter haken) de v. tussen de hst. van de vorige t haken.
Elke heenr. begint met 2 l. als vervanging voor de 1e v. en eindigt met 1 v. tussen
het laatste hst. en de 2 vervangende-l. de draden bij het toerneinde door de laatse
lus trekken en afknippen. Na elke heenr. glitter steeds weer met een heenr. kleur
beginnen, hierbij de nieuwe draad bij het begin van de toer aan de 1. l. van de glitterdraad bevestigen.
Patroon- en kleurvolgorde:
* steeds 4 t hst. kleur en 1 heenr. v glitter (met 2 draden haken), vanaf * herh., hierbij kleur in de kleurvolgorde 4 t kl. violet, 4 t kl. zuurstokroze, 4 t kl. turkoois,
4 t lichtgrijs haken

N°104.766 - Titel Bastelidee
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com

INSTRUCTIE:
Haak een rechthoek van 72 cm breed x 44 cm hoog. 144 losse steken in violet
opzetten en 41 cm (= 76 toeren) volgens patroon en kleur haken, hierbij de 1e toer
beginnen met 2 losse steken als vervanging voor het 1e halve stokje in de 3 losse
steken vanaf de naald en in elke volgende losse steek 1 half stokje haken. Vanaf de
2e rij de halve stokjes tussen de halve stokjes van de vorige toer haken.

AFKORTINGEN:
• kl. = kleur(en) • t = Toer(en) • l. =losse • hst. = half stokje • stk. = stokje(s)
• v = vaste(n) • herh. = herhalen • st. = steek/steken • t = toer • heenr. = heenrij

77e toer: lichtgtoers (= ajourmotief voor de trekkoorden) 3 losse als vervanging
voor het 1e stokje, 1 stokje op het 2e hst. van de vorige toer, * 1 hst. van de vorige
toer met 1 losse overslaan, 2 stokjes op de volgende 2 hst. van de vorige toer, vanaf
* steeds herh., 1 hst. van de vorige toer met 1 losse overslaan, 1 stokje op het laatste hst. van de vorige toer.
78e toer: kl. 27, 2 losse als vervanging van het 1e hst., 1 hst. op elk stokje en om
elke losse van de vorige toer haken, het laatste hst. in de 2e vervangende losse
haken.
79e toer: kl. 21, hst. tussen het hst. van de vorige toer haken
80e toer: kl. 21, 1 losse om te keren, op elk hst. een kettingsteek haken.
Vouw de rechthoek voor de helft samen (= 36 cm x 44 cm). De onderkant en zijkant
sluiten (samen haken of naaien).
Van de glitterwol met 2 draden en een haaknaald dikte 5,0 een losse ketting van 44
cm lengte haken en op de zijnaad naaien.
Voor de 2 trekkoorden met de wol in lichtgtoers met 4 draden en een haaknaald
van 5,0 mm, een losse ketting met elk een lengte van 160 cm haken. De 2 koorden
in tegengestelde richting door de openingen van de perforaties trekken, beginnend
met het 1e koord aan de zijnaad, met het 2e koord tegenover de zijnaad.
Als de tas als rugzak gedragen wordt, de trekkoorden bovendien aan de hoeken van
de bodem van de tas bevestigen.
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