Toffe Tas

Stoer & vrolijk met af en toe een glittertje
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Materiaal
Garen en kleuren




byClaire nr 3 Sparkle, 1 bol per kleur:
o Rood 316, Turquoise 371, Donkerpaars 271, Oker 2181
byClaire nr 2 Softmix, 2 bollen per kleur:
o Lime 351, Fuchsia 237, Zalmroze 212, Taupe 341
Voor omslag-hengsels: 1 bol byClaire nr 2 Softmix: Taupe 341

Stof


byClaire Fabrics 100x140cm: Stip Fuchsia (095.1000 kleur 786)

Tashengels


Bamboe tashengsels rond; diameter 22cm (022.615111)

Haaknaalden
In dit patroon worden verschillende garens gebruikt, daarom zijn er 3 maten haaknaalden nodig.




Haaknaald 5,0 mm voor byClaire nr 2 Softmix
Haaknaald 3,5 mm voor byClaire nr 3 Sparkle (neem bij voorkeur een haaknaald met een
mooi afgeronde kop, zodat de byClaire Sparkle draad niet beschadigt. Ons advies: Clover
Amour 3,5mm)
Haaknaald 4,0 mm voor het haken van de rand

Overige materialen





Stopnaald
Schaar
Spelden
Naaimachine (nodig voor het voeren van de tas; kan eventueel ook met de hand)

Afmeting tas
De tas heeft een ronde bolle vorm: +/- 35cm diep en 45cm breed (dit is zonder de hengsels)
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Goed om te weten voordat je begint:









Houd een vast ritme van strepen aan. Herhaal de kleuren van toer 1 t/m 8. Dit geeft een
mooi gelijkmatig streep effect.
Voor één toer Softmix heb je 12,9 meter garen nodig. Je haakt 7 toeren per kleur. Met de
startkleur haak je 8 toeren, want hiermee haak je ook de laatste toer.
In totaal haak je 29 toeren met Softmix (7 toeren van iedere kleur) en 28 toeren met
Sparkle (7 toeren van iedere kleur).
Let op: de bollen Sparkle gaan tot de laatste meter op!

Iedere steek van een nieuwe toer begint met 2 lossen, dit is je eerste stokje.
Het hele patroon bestaat uit 2 toeren die elkaar afwisselen: 1 toer in stokjes, 1 toer in
samengestelde stokjes. De stokjes worden gehaakt met de Softmix en de samengestelde
stokjes met de Sparkle.
Een samengesteld stokje haak je als volgt: Haak 1 stokje maar maak de laatste doorhaling
niet. Sla eerst de draad nogmaals om de haaknaald en haak het tweede stokje. Haak bij dit
tweede stokje de laatste doorhaling ook niet en sla de draad om de naald en haal dan de
draad in een keer door alle lussen op de naald.

Patroon Toffe Tas

www.byclaire.eu

3

Patroontekening
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Beschrijving
Haak 98 lossen en 2 keerlossen (dit is het eerste stokje van toer 1)

Toer 1
Haak met byClaire Softmix met een haaknaald 5,0 mm. Begin met het haken van het tweede
stokje in de 4de losse vanaf de haaknaald. Haak in totaal, dus inclusief de keerlossen 98 stokjes.

Toer 2
Haak 98 samengestelde stokjes met byClaire Sparkle met haaknaald 3,5 mm.

Toer 3
Haak 98 stokjes met byClaire Softmix met haaknaald 5,0 mm.
Let op: haak het stokje in de opening waar de samengestelde stokjes van de vorige toer
samenkomen, dus eigenlijk 1 steek dieper dan je gewoon zou doen (zie foto 1). Hierdoor ontstaat
een mooie structuur.
Als het stokje wordt gehaakt in de bovenste lus, dus om het v-tje wat gebruikelijk is, geeft dat
grotere gaten en zit er meer ruimte tussen de toeren. De tas wordt dan minder stevig (zie foto 2).

Foto 1

Foto 2

Toer 4 t/m 57
Herhaal toer 2 en 3.

Afwerking van de zijkant
Haak nu aan beide korte zijden van de lap één toer vasten in de kleur waarmee je de eerste en
laatste toer gehaakt hebt. Je haakt in de zijkant van de steken. Houdt daarbij het volgende aan:
- je haakt 2 vasten in de zijkant van een stokje
- je haakt 1 vaste in de zijkant van een samengesteld stokje
De gehaakte lap is nu circa 80cm breed en 69cm lang en heeft rondom een rand in één kleur.
Voer de tas met 1 van de mooie byClaire Fabrics. Kies een kleur die past bij de strepen!
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Voering

Knip de stof aan alle kanten 2cm groter dan de gehaakte lap.

Speld de stof op de gehaakte lap. Let daarbij op dat je ongeveer een halve cm vanaf de rand blijft.
Naai niet te dicht op de rand, daarop wordt straks verder gehaakt.

TIP:

naai de voering vast in een bijpassend kleur garen; de spoeldraad in de kleur van
de rand van de tas, de boven-draad in de kleur van de voering. Zo is de tas aan
beide kanten mooi afgewerkt.
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Afwerking: maak de rechte lap tot de vorm van een tas

Toer 1
Haak rondom.
Haak op de korte zijdes aan de zijkanten van de lap in iedere steek 1 vaste.
Haak op de lange zijdes (hier moet worden geminderd) 1 vaste, sla 1steek over. Herhaal dit.
De lange zijdes trekken nu naar binnen toe.

Toer 2
Haak rondom.
Haak op de korte zijdes: (minderen) Haak 1 vaste, sla 1 steek over. Herhaal dit.
Haak op de lange zijdes: (minderen) haak 1 vaste, sla 1 steek over. Herhaal dit.
Aan alle kanten trekt de lap nu naar binnen toe. De lange zijdes meer dan de korte zijdes.

Afwerking bovenkant tas en tashengsels vastmaken

De ronde bamboe hengsels worden bevestigd aan de korte zijdes van de tas. Daarvoor zijn 2
omslagen nodig. Als deze omslagen klaar zijn worden ze om de bamboe hengsels geslagen en aan
de tas genaaid.
Haak met haaknaald 4,0 mm:
1 toer vasten rondom de opening van de tas (dus aan de korte en lange zijdes van de tas).
Haak de omslag, aan beide korte zijdes van de tas. Begin op de hoek aan de goede kant en haak 8
toeren in vasten.
Herhaal dit aan de andere korte zijde van de tas.
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Sla de omslag om het bamboe hengsel heen, naar de binnenkant van de tas toe.
De omslag zit nu helemaal om het hengsel heen. Naai met naald en draad de omslag aan de
binnen- kant van de tas dicht.
Werk de losse draden weg en de tas is klaar voor gebruik!
Idee: naai op de tas het originele byClaire label met daaraan een kleine tassel of kwastje als
accent!

Veel haakplezier!

Claire
De byClaire patronen zijn met grote zorg gemaakt en ontworpen. Mocht er toch iets niet kloppen, meld dit
alsjeblieft direct.
**De byClaire patronen zijn uitsluitend voor privégebruik. De ontwerpen van byClaire mogen niet worden
verkocht aan derden of gebruikt worden voor commerciële doeleinden**
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