Moeilijkheidsgraad: moeilijk

Trendy
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Materiaal:

 200 g wol Cotton Fun rood
 100 g wol Cotton Fun zuurstokroze
 100 G wol Cotton Fun oranje
 100 G wol Cotton Fun lichtgroen
 100 G wol Cotton Fun lichtblauw
 haaknaald 3,5 - 4,5

Grootte:

 omvang ca. 60 cm
 hoogte ca. 40 cm
 schouderbanden ca. 60 cm

Patroon:
V. in toeren: elke toer begint met 1 l. als vervanger voor de 1e v. en eindigt met
een hv. in de begin-l. Bij het wisselen van kleur al de laatste v. met de nieuwe
kleur afkanten en ook de hv. tot het sluiten van de toer met de nieuwe kleur
werken.
V. in toeren: elke toer begint met 1 l. als vervanger voor de 1. v. en eindigt met
een v. in de begin-l.
Jacquardpatroon: zie haaktabel 2, patroon 1 en 2, er wordt gelijktijdig met 2
kleuren gehaakt, de niet gebruikte draad wordt daarbij mee ingehaakt.

Knutselidee

Nr. 104.570 - Trendy rugzak

Tip: bij haken in toeren verloopt de toerovergang schuin naar rechts. Om dit te
voorkomen de toerovergang in elke 5e en 6e toer 1 s. naar links verschuiven als
volgt: bij het toereinde in de hv. van de voorgaande ronde nog 1 v. haken, de
begin-l. overslaan en de hv. bij het sluiten van de toer in de 1e v. haken, 1 begin-l.

Proeflapje:

20 v. x 24 toeren. = 10 x 10 cm

Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com

Kleur- en patroonvolgorde:
2 toeren rood, 3 toeren zuurstokroze, 2 toeren rood, 5 toeren patroon 1 (zie
haaktabel 2, de getekende toeren 5 x haken, daarbij het rapport in de breedte
steeds herh.) oranje, 2 toeren rood, 3 toeren zuurstokroze, 5 toeren rood, 3
toeren lichtblauw, 2 toeren rood, 4 toeren patroon 2 (zie haaktabel 2, de 1e - 4e
toer 1 x haken, daarbij het rapport in de breedte steeds herh.) lichtblauw, 2 toeren rood, 3 toeren lichtgroen, 5 toeren rood, 3 toeren zuurstokroze, 2 toeren
rood, 2 toeren lichtgroen, 2 toeren rood, 4 toeren patroon 2 orange, 4 toeren
rood, 2 toeren lichtblauw, 4 toeren rood, 3 toeren (= opening: 65e - 67e toeren)
oranje, 1 toer rood, 3 toeren patroon 1 in lichtgroen, 1 toer rood, 3 toeren (=
opening: 73e - 75e toer) orange, 5 toeren rood (= 80 toeren)

Werkwijze:

 Bij de rugzak wordt vanaf de bodem tot de schouderbanden in toeren gewerkt.
 Voor de bodem (zie haaktabel 1) in rood, 25 losse steken opzetten en deze
aan beide zijden als volgt behaken:
1e toer: 1 losse steek (= vervanging voor de 1. v.), in de 2. losse steek na
de haaknaald de 1. v. haken, in elke volgende losse steek 1 v. = 22 vaste
steken, in de laatste losse steek 3 vaste steken haken.

 Daarna aan de 2e zijde de losse steken-ketting als volgt verder haken: in

elke losse steek 1 v. = 23 vaste steken, in de laatste losse steek-boog 2
vaste steken haken (= 52 steken) en de toer met 1 half vaste steek in die
begin-losse steek van de 1e toer sluiten.

 Daarna de 2e - 6e toer volgens de haaktabel werken, in elke toer worden

afwisselend 8 steken en 4 steken gemeerderd (= 84 steken). Deze toename
is in de 7e - 12e toer alsook in de 5e - 6e toer via dezelfde steken verder te
gaan, in de 7e, 9e en 11e toer worden steeds 4 steken gemeerderd, in de
8e, 10e en 12e toer steeds 8 steken (= 120 steken).
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 Daarbij in de 66e toer 2 openingen voor de schouderbanden inwerken (zie
patroonschets). Daarbij de tashelften precies op elkaar leggen en de steken aan de zijkanten (x) markeren. Vanaf de gemarkeerde steek als volgt
haken:
12 vaste steken, 8 losse steken, daarbij 8 vaste steken van de vorige toer
overslaan, 20 vaste steken, 8 losse steken, daarbij 8 vaste steken van de
vorige tour overslaan, 72 vaste steken.

 In de volgende 67e toer bij alle steken weer vaste steken haken. De 2

openingen in de 74e toer nog 1 x herhalen. De toerovergang ligt naast de
zijranden en wordt gehandhaafd!

 In de 80e toer de schouderbanden tegenover de openingen haken. Daarbij

weer de steken bij de zijranden (xx) markeren en vanaf deze steek als volgt
haken:
74 vaste steken, 120 losse steken, * 1 keerlosse steek, 119 vaste steken (=
terugrij), met 1 half vaste steek in de 75e v. bij de tasrand aanhaken, draaien, 120 vaste steken, vanaf * nog 2 x herhalen, daarbij de schouderbanden
in de 77e + 79e v. aan de tasrand haken. Daarna de laatste terugrij haken: 1
keerlosse steek, 119 vaste steken, 1 half vaste steek in die 80 v.

 Nu 20 vaste steken aan de tasrand verder haken, 120 losse steken nieuw

opzetten en de 2e schouderband zoals de 1e schouderband haken en daarbij op de 101e, 103e, 105e + 106e vaste steken haken.

 Daarna de toer met vaste steken tot het eind haken en met 1 half vaste

steek de toer sluiten. Als afsluiting 1 terugrij half vaste steken haken en
daarne de bovenkant van de tas en de schouderbanden afzetten.

 Vervolgens 80 toeren zonder meerderen in de aangegeven kleur- en
patroonvolgorde recht omhoog haken.
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Afkortingen:

 De schouderbanden door de openingen leiden en volgens de schets (xxx)
aan de rand van de bodem van de tas bevestigen.

l. = losse steek, hv. = half vaste steek, v. - vaste steek, hstk. = halfstokje, dubb. stk. = dubbel stokje, samen = samen haken, stk.samen = stokje
samen haken, kls. = keerlosse steek, herh. = wiederholen, s. = steek/steken
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com
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1 v. in kleur zie kleurvolgorde

1 v. in rood

3 v. in de v. van de vorige ronde

2 v. in de v. van de vorige ronde
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beginlosse steek

l.

hv.

Legende:
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schouderband bevestigen

toer-begin opening

toer-begin schouderband

