compleet

We
VOORBEREIDING

Voordat we met de Rugzak CAL beginnen willen wij een ieder eerst laten weten dat wij deze
patronen met veel plezier hebben ontworpen. Het kan zijn dat sommige dingen anders
beginnen nu aan
de klep
gehaakt
kunnen worden, of op een andere manier uitgelegd kunnen worden. Wij hebben
Haak een ketting
van 45
l, in om er een leuk en gevarieerd patroon van te maken!
ons best
gedaan
kleur A dit isGoed
incl 1lezen
keerlosse.
scheelt de helft van de fouten die gemaakt worden.
Met nld 3 Tip: lees de beschrijving goed door.
1 en 2. 44 vasten
De cal betreft een leuke rugtas/rugzak en een haaknaalden/pennenetui.
3 t/m 15. ga nu
in de cal gaat haken, gaan wij ervan uit dat u een aantal steken beheerst: o.a.:
Alsverder
u de rugzak
weefsteek, (1v,
1l),
eindig
de toer vasten, halve stokjes en stokjes. (uitleg over de gebruikte steken kunt u
lossen, halve vasten,
met v.(iedereook
toerop
een
keerlosse)
youtube
vinden)
16. weefsteek kleur B
Wij hebben haaknaalden maat 2,5, 3, 3,5 en 4 gebruikt. We geven de maat aan welke wij
17. weefsteek kleur A
gebruiken, als u los haakt dan een halve haaknaald kleiner gebruiken, haakt u vast dan een
18. weefsteek kleur B, minder
halve
haaknaald
groter gebruiken.
nu iedere toer
door
de laatste
Wij hebben
steek niet meer
te hakenvoor alles de Catona (100% katoen) gebruikt, de beschrijving komt overeen met
dit
garen.
19. weefsteek kleur A
hebben
20. weefsteekWe
kleur
D 2 rugzakken gehaakt, we bieden 3 kleurcombinaties aan. Wilt u andere kleuren
is erAaltijd overleg mogelijk.
21. weefsteekdan
kleur
Een
pakket
22. weefsteek kleur D bestaat uit: 1 hoofdkleur en 3 bijkleuren van de Catona.
A is
23. weefsteekKleur
kleur
A de hoofdkleur en bestaat uit 6 bollen. Kleur B bestaat uit 2 bollen en C en D zijn
24. weefsteekieder
kleur
C
3 bollen.
De binnen tas (deze heb je zeker nodig.) naaigaren, studs, baleinenband en
25. weefsteekmagneetsluitingen.
kleur A
26. weefsteekKoopt
kleuruCeen compleet pakket dan krijgt u een extra patroondeel om nog de restjes op te
27. weefsteekhaken.
kleur A
28 t/m 31 weefsteek
kleur A, in Nederland zijn gratis, deze worden aan het einde van de bestelling
De verzendkosten
hecht af met verrekend!!
hv
www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/131-rugzak-cal
Wilt u andere kleuren, mail dan de kleurnummers door naar: info@wolhuisje.nl
Rand klep naald
3 kleur
hier kunt
u deAkleuren kiezen A = 6 bollen, B = 2 bollen, C = 3 bollen en D = 3 bollen.
1.Hecht nu aan in de bovenhoek
https://www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/19-catona-50-gram
en haak 25 v verdeeld over de
Verder
hebben
we een bodem uit een shopper of een placemat en een kumihumo schijf
zijkant van de
klep, 15
v onderaan
nodig.
https://www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/58-kumihimo
langs de rand, 25v langs de andere
wordt er een
zijkant 3v in Ook
de hoeksteek,
39vnaald en eventueel een naaimachine gebruikt.
het verschillende delen zijn is kan de hoeveelheid haakwerk per week variëren.
bovenrand enDoordat
3v hoeksteek.
bij
www.wolhuisje.nl
2. *9v,2v in 1 steek* doe dit 6x is de Rugzak cal als een pakket te bestellen. Ook de patronen worden
geplaatst.
Voor meer informatie kijk ook op:
tussen de **.hier
5v, wekelijke
(1v,1l,1v)in
de
www.facebook.com/groups/home.cal
hoeksteek, 41v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek. Voor alle materialen en extra’s geldt OP = OP
3. *10v,2v inWij
1 steek*
doe
dit 6xsucces met de voorbereiding van deze Rugzak CAL.
wensen
u veel
tussen de **. 7v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek, 43v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek. Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren,
of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van ons is niet toegestaan. Wij zijn niet
4. *11v,2v iniets
1 overnemen
steek* doe
dit 6x
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de
groep HOME of
tussen de **.Facebook
9v, (1v,1l,1v)in
debij www.wolhuisje.nl.
hoeksteek, 45v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek.

compleet
Benodigdheden: catona, A= 6 bollen, B = 2 bollen, C= 3 bollen en D = 3
We
bollen.
Haaknaald 2,5, 3, 3,5 en 4, tas, 4 studs 2 magneetknopen, klosje garen,
2,35m baleinenband.
Nietde
meegeleverd!!
beginnen nu aan
klep
Een placemat, of een bodem uit een shopper(van de
Haak een ketting van 45 l, in
supermarkt).Tornmesje en naald en eventueel naaimachine.

kleur A dit is incl 1 keerlosse.
Met nld 3
Gebruik indien nodig een dikkere of dunnere haaknaald als aangegeven,
1 en 2. 44 vasten
kijk of proeflapje uitkomt, 25 vasten met naald 3 is 10 cm breed, pas
3 t/m 15. ga nu
verder in de
hier je haaknaald op aan anders gaat het niet om de binnentas passen!!
weefsteek, (1v,
1l), eindigl isdelossen,
toer v is vasten, hv is halve vasten, hst is een
Afkortingen,
met v.(iederehalfstokje,
toer een keerlosse)
st is een stokje. Indien niets vermeld doorhaken en niet de
16. weefsteektoer
kleur
B met een hv.
sluiten
17. weefsteekBijkleur
A
een kleurwissel
de laatste steek van de toer ervoor niet afhaken, de
18. weefsteeklaatste
kleurdoorhaling
B, minder
met de nieuwe kleur haken.
nu iedere toer
door
laatste
Let op
na de
de hoeksteken
op de volgende steek, deze komt in
steek niet meer
te
haken
de”verborgen” hoeksteek
19. weefsteek kleur A
20. weefsteekStart
kleurmet
D de bodem.
21. weefsteekBegin
kleur
A
met haaknaald 3 en een lossenketting van 57 losse, dit is incl 1 keerlosse(telt
22. weefsteekniet
kleur
D
als steek),
kleur B
23. weefsteek kleur
A in de eerste losse vanaf de haaknaald 1v,1l,1v, haak nu in 54 steken 1 v,
1. Haak
24. weefsteek kleur C
dan in 1 steek 1v,1l, 1v,nu gaan we aan andere kant van de ketting verder haken, haak
25. weefsteek kleur A
daarom in de zelfde steek , 1v, 1l, 1v, nu in de volgende 54 st 1 v, en in de laatste steek 1v,1l,
26. weefsteek kleur C
1v. Dit zijn ook de hoeksteken die iedere toer weer teugkomen in de bodem. Leg nu een
27. weefsteek kleur A
tussen je werk of een steekmarkeerder om zo iedere toer te zien dat je rond bent.
28 t/m 31 weefsteekdraadje
kleur A,
Doe
dit
ook
iedere toer! En markeer eventueel je hoeksteken om te zien waar deze zitten.
hecht af met hv
2. 1v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 56v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 2v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,)

Rand klep naald 3 kleur
56v, inA
de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 1 v
1.Hecht nu aan in de bovenhoek
3. 2v,over
in dede
hoeksteek (1v,1l, 1v,) 58v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 4v, in de hoeksteek (1v,1l,
en haak 25 v verdeeld
zijkant van de klep, 15
1v,)v, onderaan
58v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 2v
langs de rand, 25v langs de andere
4. 3v, in de39v
hoeksteek (1v,1l, 1v,) 60v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 6v, in de hoeksteek (1v,1l,
zijkant 3v in de hoeksteek,
1v,)
,
60v,
bovenrand en 3v hoeksteek. in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 3v
2. *9v,2v in 1 steek*
doe
dit hoeksteek
6x
5. 4v,
in de
(1v,1l, 1v,) 62v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 8v, in de hoeksteek (1v,1l,
tussen de **. 5v, (1v,1l,1v)in
dede hoeksteek (1v,1l, 1v,), 4v
1v,) , 62v, in
hoeksteek, 41v, (1v,1l,1v)in de
6. 5v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 64v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 10v, in de hoeksteek (1v,1l,
hoeksteek.
3. *10v,2v in 1 steek*
dit in6xde hoeksteek (1v,1l, 1v,), 5v
1v,)doe
, 64v,
tussen de **. 7v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek, 43v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek. Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren,
of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van ons is niet toegestaan. Wij zijn niet
4. *11v,2v iniets
1 overnemen
steek* doe
dit 6x
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de
groep HOME of
tussen de **.Facebook
9v, (1v,1l,1v)in
debij www.wolhuisje.nl.
hoeksteek, 45v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek.

compleet
7. 6v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 66v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 12v, in de hoeksteek (1v,1l,
We
1v,) , 66v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 6v
8. kleur C 7v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 68v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 14v, in de
hoeksteek(1v,1l, 1v,) , 68v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 7v
beginnen nu aan de
9. klep
kleur B 8v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 70v, in de hoeksteek(1v,1l, 1v,), 16v, in de hoeksteek

Haak een ketting van(1v,1l,
45 l, 1v,)
in , 70v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 8v
kleur A dit is incl 1 keerlosse.
10. kleur A 9v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 72v, in de
Met nld 3
1 en 2. 44 vasten hoeksteek(1v,1l, 1v,), 18v, in de hoeksteek(1v,1l, 1v,) ,
72v,
3 t/m 15. ga nu verder
inindede hoeksteek (1v,1l, 1v,), 9v
weefsteek, (1v, 1l), eindig de toer
11. kleur B 10v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 74v, in de
met v.(iedere toer een keerlosse)
(1v,1l, 1v,), 20v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) ,
16. weefsteek kleur hoeksteek
B
17. weefsteek kleur 74v,
A in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 10v
18. weefsteek kleur
B, minder
12. 11v,
in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 76v, in de hoeksteek(1v,1l, 1v,), 22v, in de hoeksteek (1v,1l,
nu iedere toer door1v,)
de, laatste
76v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 11v
steek niet meer te haken
13. 12v,
19. weefsteek kleur
A in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 78v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 24v, in de
(1v,1l, 1v,) , 78v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 12v
20. weefsteek kleur hoeksteek
D
21. weefsteek kleur A
14. kleur D 13v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 80v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 26v, in
22. weefsteek kleur
D
23. weefsteek kleur de
A hoekstee, (1v,1l, 1v,) , 80v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 13v
24. weefsteek kleur
C in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 82v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 28v, in de
15. 14v,
25. weefsteek kleur hoeksteek
A
(1v,1l, 1v,) , 82v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 14v
26. weefsteek kleur C
16. kleur
27. weefsteek kleur
A B 15v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 84v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 30v,
28 t/m 31 weefsteekinkleur
A,
de hoeksteek
(1v,1l, 1v,) , 84v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 15v
hecht af met hv
17. 16v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 86v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 32v, in de
hoeksteek
Rand klep naald 3 kleur
A (1v,1l, 1v,) , 86v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 16v.Hecht af met
1.Hecht nu aan in de bovenhoekeen hv. Je hebt nu 244 steken (2 x 88 voor de lange kanten en
en haak 25 v verdeeld over de 2x34 langs de korte kanten)

zijkant van de klep, 15 v onderaan
18.
Hecht op de 45e steek aan de lange zijkant
langs de rand, 25v langs de andere
aan(achterkant), en haak 1 toer vasten in de achterste lus, als
zijkant 3v in de hoeksteek, 39v
volgt 43 v, hoeksteek vorige toer overslaan, dan 34 v, hoeksteek weer
bovenrand en 3v hoeksteek.
2. *9v,2v in 1 steek* doe dit 6x overslaan, 88 v, hoeksteek vorige toer overslaan, dan 34 v, hoeklossen
tussen de **. 5v, (1v,1l,1v)in de overslaan, 44 v.
hoeksteek, 41v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek.
Knip nu een bodem of placemat op maat van je gehaakte bodem, (afmeting 34,5 x 12cm, kijk
3. *10v,2v in 1 steek*
doeeen
dit beetje
6x klopt, anders wordt de bodem te groot als je veel meer hebt)
of dit
tussen de **. 7v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek, 43v,
devan de tas met een tornmesje, en stik de losgehaalde boven naad weer dicht.
Haal(1v,1l,1v)in
nu de banden
hoeksteek. Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren,
of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van ons is niet toegestaan. Wij zijn niet
4. *11v,2v iniets
1 overnemen
steek* doe
dit 6x
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de
groep HOME of
tussen de **.Facebook
9v, (1v,1l,1v)in
debij www.wolhuisje.nl.
hoeksteek, 45v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek.

compleet
Knip nu 2 lengtes van 34 cm van het baleinenband en 2 van 12 cm, naai dit in een rechthoek op de
We
verkeerde kant van je bodem van de tas.
Knip nu nog 4 stukken van 35 cm van het baleinenband en naai dit in op de hoeken in de tas, om de
hoogte te verstevigen., dit blijft onder de naad bovenaan.
beginnen nu aan
Dande
kanklep
je nu al beetje meten of je haakwerk uitkomt

Haak een ketting van 45 l, in
gaan
vanaf nu weer met toer 1 beginnen, je hebt nu 244 steken!!
kleur A dit isWe
incl
1 keerlosse.
Met nld 3 Als niets vermeld is haak je door zonder de toer te sluiten. Gebruik een
1 en 2. 44 vasten
draadje of steekmarkeerder zodat je kan zien als je weer rond bent!
3 t/m 15. ga nu verder in de
weefsteek, (1v, 1l),
toerrondom 244 v
1. eindig
Kleur Cde
haak
met v.(iedere toer
keerlosse)
2. een
244v
16. weefsteek kleur
B A 244 v
3. Kleur
17. weefsteek kleur
A
4. 244v
18. weefsteek kleur
B, minder
5. 244v
nu iedere toer door
de laatste
6. Bepaal
nu aan de voorkant dat er 64 steken in het midden komen,
steek niet meer te haken
en plaats dus een steekmarkeerder 32 steken voor en 32 steken na
19. weefsteek kleur het
A middenpunt, Haak nu vasten tot de eerste markeerder, nu 64
20. weefsteek kleur D
vasten haken in de achterste lus, en weer verder gewone vasten.
21. weefsteek kleur A
244 v doe een steekmarkeerder in de laatste lus.
22. weefsteek kleur D
23. weefsteek kleur A
24. weefsteek kleur Nu
C gaan we verder met de zak!! (Keerlossen worden niet met aantal
25. weefsteek kleur mee
A geteld) De teruggaande toeren moet je steeds 64 steken
hebben,
dus tellen!!! Je krijgt 31 sterren!!
26. weefsteek kleur C
27. weefsteek kleur A
Kleur
28 t/m 31 weefsteek1.kleur
A,A, haak nu 64 vasten in de voorste lussen van de steken,
welke
je net in de achterste hebt gehaakt! (Zie foto), 1 keerlosse
hecht af met hv
2. 64v
verder
Rand klep naald 3 3.
kleur
A op naald 4, in stersteek, als volgt haak 3 losse,
Steek je haaknaald in de middelste steek van de 3 lossen, trek een
1.Hecht nu aan in de bovenhoek
lus door
en haak 25 v verdeeld over
de de steek. Steek in de laatste losse, en haal weer een lus
(3 lussen op je haaknaald), steek je naald in de laatste
zijkant van de klep, 15 voponderaan
langs de rand, 25v langs(onderste)
de anderesteek
van39v
de vorige toer en haal weer een lus op. Steek je naald in
zijkant 3v in de hoeksteek,
de 2e steek van de vorige toer en haal een lus op, daarna door
bovenrand en 3v hoeksteek.
3e6x
2. *9v,2v in 1 steek* doededit
steek (je
tussen de **. 5v, (1v,1l,1v)in
de hebt nu 6 lussen op je naald).
Sla
de
hoeksteek, 41v, (1v,1l,1v)in dedraad om je naald en haal de draad door alle lussen.
Haak 1 losse om het midden van de ster te vormen.
hoeksteek.
Steek
3. *10v,2v in 1 steek* doe
ditnu
6xde haaknaald in het midden (het “oog”) en haal een
lus
op.
Steek de haaknaald in de laatste steek van de net
tussen de **. 7v, (1v,1l,1v)in de
gemaakte
hoeksteek, 43v, (1v,1l,1v)in de ster en haal een lus op. Haal een lus op van de 3e

hoeksteek. Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren,
of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van ons is niet toegestaan. Wij zijn niet
4. *11v,2v iniets
1 overnemen
steek* doe
dit 6x
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de
groep HOME of
tussen de **.Facebook
9v, (1v,1l,1v)in
debij www.wolhuisje.nl.
hoeksteek, 45v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek.

compleet
steek van de vorige toer, ook van de steken 4 en 5 van de vorige toer. Sla
We om en haal door alle 6 de lussen. 1 losse om de ster te sluiten.
de draad
Ga zo door tot het eind van de toer. Je hebt dan je laatste steek van de
ster in de laatste steek van de toer (de keerlossen). Maak de ster af en
haak in dezelfde steek nog een half stokje.
4.
Haak
2 keerl. In het midden van de volgende ster en alle sterren erna haak
beginnen nu aan de klep
Haak een ketting van 45jel,2inhalve stokjes. Aan het eind van de toer haak je 1 half stokje in de
bovenste van de keerlossen. Als je alle steken telt heb je weer je
kleur A dit is incl 1 keerlosse.
beginaantal steken.
Met nld 3
Herhaal deze 2 toeren nog 7 keer zodat je 8 rijen met
1 en 2. 44 vasten
hebt. Je hebt dan 18 toeren gehaakt.
3 t/m 15. ga nu verder instersteken
de
19. t/mde
22.toer
64 vasten, haaknaald 3, en haak aan het einde van
weefsteek, (1v, 1l), eindig
iedere
toer
een
keerlosse!
hecht na de laatste toer af. Hecht links onder,
met v.(iedere toer een keerlosse)
16. weefsteekaan
kleur
B
de zijkant,
aan de goede kant van je werk aan, en haak rondom
17. weefsteekvasten,
kleurper
A 2 toeren van je stersteek haak je 3v. op de hoeken 2v. als je
18. weefsteekaan
kleur
B, minder
de andere
kant van de zak bent, haak je in kreeftensteek terug. Laat
nu iedere toer
door
de
laatste
een draad hangen om later de zak vast te naaien.

steek niet meer te haken
weerA
verder met de tas!!
19. weefsteekNukleur
20. weefsteekSteek
kleur
D
de naald weer in de lus van de steekmarkeerder.
21. weefsteek kleur A
22. weefsteekKijk
kleur
hier D
ook goed naar de FOTO’S. Let op de kleurwissels in de
23. weefsteeklaatst
kleur
A van vorige toer.
steek
24. weefsteek kleur C
25. weefsteek kleur A
7. Haaknaald
2,5. 3l(= st),2 stokjes in zelfde steek, 1l,* sla 3 steken
26. weefsteek kleur
C
over
en
haak
3 stokjes in 1 steek, 1l*, haak dit rondom, sluit met hv
27. weefsteek kleur A
8. Kleur
4 losse (=1 st, 1 l), *1 st in volgende losse ruimte, 1 st in
28 t/m 31 weefsteek
kleurD,A,
zelfde ruimte maar insteken in de middelste steek van de
hecht af met hv
2e toer hiervoor, 1st in zelfde ruimte, 1l,*, herhaal dit
Rand klep naald 3 kleur
weer rondom.
A
Eindig met 1st en 1 st in zelfde ruimte
1.Hecht nu aan in demaar
bovenhoek
insteken in de middelste steek van de 2e toer
en haak 25 v verdeeld
over deen sluit met hv.in de 3e l.
hiervoor,
zijkant van de klep,
15
v onderaan
9. Kleur
C. In volgende lossen ruimte 3l (= 1 st), 1 st stokjes
langs de rand, 25v langs
de andere
in zelfde
ruimte maar insteken in de middelste steek van
e
zijkant 3v in de hoeksteek,
39v
de 2 toer hiervoor, 1 st in dezelfde ruimte, 1l,* sla 3 steken over en haak verder in volgende
bovenrand en 3v hoeksteek.
losse ruimte 1st, 1 st in zelfde ruimte maar insteken in de middelste steek van de 2e toer
2. *9v,2v in 1 steek*hiervoor,
doe dit 6x
1st in zelfde ruimte, 1l,*, herhaal dit rondom, sluit met hv in 3e losse.
tussen de **. 5v,10.
(1v,1l,1v)in
de
Kleur A, 4 losse (=1st, 1 l), *1 st in volgende losse ruimte, 1 st in zelfde ruimte maar insteken
hoeksteek, 41v, (1v,1l,1v)in de
in de middelste steek van de 2e toer hiervoor,1st in zelfde ruimte, 1l,*, herhaal dit weer
hoeksteek.
rondom. Eindig met 1 st en 1 st in zelfde ruimte maar insteken in de middelste steek van de
3. *10v,2v in 1 steek*e doe dit 6x
2 toer hiervoor en sluit met hv.in de 3e l.

tussen de **. 7v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek, 43v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek. Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren,
of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van ons is niet toegestaan. Wij zijn niet
4. *11v,2v iniets
1 overnemen
steek* doe
dit 6x
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de
groep HOME of
tussen de **.Facebook
9v, (1v,1l,1v)in
debij www.wolhuisje.nl.
hoeksteek, 45v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek.

compleet
11. Kleur B. In volgende lossen ruimte 3l (= 1 st), 1 st stokjes in zelfde ruimte maar insteken in
We
de middelste steek van de 2e toer hiervoor, 1 st in dezelfde ruimte,
1l,* sla 3 steken over en haak verder in volgende losse ruimte 1st, 1
st in zelfde ruimte maar insteken in de middelste steek van de 2e
toer hiervoor, 1st in zelfde ruimte, 1l,*, herhaal dit rondom, sluit
beginnen nu aan de klep
met hv in 3e losse.
Haak een ketting12.
vanKleur
45 l,D,in4 losse (=1st 1 l), *1 st in volgende losse ruimte, 1 st in
kleur A dit is incl 1 zelfde
keerlosse.
ruimte maar insteken in de middelste steek van de 2e toer
Met nld 3
hiervoor,1st in zelfde ruimte, 1l,*, herhaal dit weer rondom. Eindig
1 en 2. 44 vasten met 1 st, 1 st in zelfde ruimte maar insteken in de middelste steek
3 t/m 15. ga nu verder
de2e toer hiervoor en sluit met hv.in de 3e l.
vaninde
weefsteek, (1v, 1l),
13. eindig
Kleur A.deIntoer
volgende lossen ruimte 3l (= 1 st), 1 st stokjes in zelfde ruimte maar insteken in de
met v.(iedere toer een
keerlosse)
middelste steek van de 2e toer hiervoor, 1 st in dezelfde ruimte, 1l,* sla 3 steken over en
16. weefsteek kleur haak
B verder in volgende losse ruimte 1st, 1 st in zelfde ruimte maar insteken in de middelste
17. weefsteek kleur steek
A van de 2e toer hiervoor, 1st in zelfde ruimte, 1l,*, herhaal dit rondom, sluit met hv in 3e
18. weefsteek kleur B, minder
losse.
nu iedere toer door de laatste
14. Kleur C, 4 losse (=1st 1 l), *1 st in volgende losse ruimte, 1 st in zelfde ruimte maar insteken
steek niet meer te haken
e
19. weefsteek kleur in
Ade middelste steek van de 2 toer hiervoor,1st in zelfde ruimte, 1l,*, herhaal dit weer e
Eindig met 1 st, 1 st in zelfde ruimte maar insteken in de middelste steek van de 2
20. weefsteek kleur rondom.
D
e
21. weefsteek kleur toer
A hiervoor en sluit met hv.in de 3 l.
15. Kleur
22. weefsteek kleur
D D. In volgende lossenruimte 3l(= 1 st), 1 st
stokjes
in zelfde ruimte maar insteken in de middelste
23. weefsteek kleur A
e
24. weefsteek kleur steek
C van de 2 toer hiervoor, 1 st in dezelfde ruimte,
25. weefsteek kleur 1l,*
A sla 3 steken over en haak verder in volgende losse
1st, 1 st in zelfde ruimte maar insteken in de
26. weefsteek kleur ruimte
C
steek van de 2e toer hiervoor, 1st in zelfde
27. weefsteek kleur middelste
A
28 t/m 31 weefsteekruimte,
kleur A,
1l,*, herhaal dit rondom, sluit met hv in 3e
hecht af met hv
losse.
16. Kleur A, 4 losse (=1st, 1 l), *1 st in volgende losse ruimte, 1 st in zelfde ruimte maar insteken
Rand klep naald 3 kleur
A
in de middelste
steek van de 2e toer hiervoor,1st in zelfde ruimte, 1l,*, herhaal dit weer
1.Hecht nu aan in derondom.
bovenhoek
Eindig met 1 st, 1 st in zelfde ruimte maar insteken in de middelste steek van de 2e
en haak 25 v verdeeld
over
de en sluit met hv.in de 3e l.
toer
hiervoor
zijkant van de klep,
15
v
onderaan
17. 1v in dezelfde steek als waar je vorige toer stopte, *1v insteken in het middelste stokje van
langs de rand, 25v langs
de andere
toer 15,
3v(dit is in ieder stokje 1)*, herhaal dit weer rondom! Zie ook foto hiernaast(244)
zijkant 3v in de hoeksteek, 39v
18. verder in haaknaald 3. Haak nu elke 10e en 11e samen haak de hele toer vasten.(222)
bovenrand en 3v hoeksteek.
19. 222v
2. *9v,2v in 1 steek* doe dit 6x
20. Haak nu weer vasten, maar haak de 110 en 111, steek samen en ook de laatste 2 steken(220)

tussen de **. 5v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek, 41v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek. 21.220 vasten.
vasten
3. *10v,2v in22.220
1 steek*
doe dit 6x
D, *1v, 1v 1 steek lager insteken, 1v 2 steken lager insteken, 1v 1 steek lager insteken, 1v*,
tussen de **.23.
7v,kleur
(1v,1l,1v)in
de
herhaal tussen **, (let op er komen steeds 2v naast elkaar)( 220)
hoeksteek, 43v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek. Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren,
of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van ons is niet toegestaan. Wij zijn niet
4. *11v,2v iniets
1 overnemen
steek* doe
dit 6x
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de
groep HOME of
tussen de **.Facebook
9v, (1v,1l,1v)in
debij www.wolhuisje.nl.
hoeksteek, 45v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek.

compleet
24 t/m 27.220v
We lager insteken, 1v 1 steek lager insteken , 1 v ,1v, 1 v 1 steek lager insteken,*
28.Kleur A *1v 2 steken
herhaal tussen **, (let op er komen steeds 2v naast elkaar)( 220) Kijk of je uitkomt zodat de 2 lager
ingestoken vasten, verspringen met toer 23
29 t/m 32. 220v
33. kleur C, *1v, 1v 1 steek lager insteken,* 1v 2 steken lager insteken, 1v
beginnen nu aan de klep
1 steek lager insteken, 1v*, herhaal tussen **, (let op er komen steeds 2v
Haak een ketting van 45 l, in
naast elkaar)( 220) verspringen met toer 28
kleur A dit is incl 1 keerlosse.
34 t/m 37 .220v
Met nld 3
38.Kleur A *1v 2 steken lager insteken, 1v 1 steek lager insteken , 1 v ,1v,
1 en 2. 44 vasten
1 v 1 steek lager insteken,* herhaal tussen **, (let op er komen steeds 2v
3 t/m 15. ga nu verder in de
naast elkaar)( 220) Kijk of je uitkomt zodat de 2 lager
weefsteek, (1v, 1l), eindig de toer
ingestoken vasten, verspringen met toer 33
met v.(iedere toer een keerlosse)
39 t/m 42. 220v
16. weefsteek43.kleur
kleurBD, *1v, 1v 1 steek lager insteken, 1v 2 steken lager insteken, 1v 1 steek
17. weefsteeklager
kleur
A
insteken,
1v*, herhaal tussen **, (let op er komen steeds 2v naast elkaar)(
18. weefsteek220)
kleur
B, minder
verspringen
met toer 38
nu iedere toer
laatste van de zak, op de voorkant van de tas vast.
Naaidoor
nu dedezijkanten
steek niet meer
te haken
44. vasten
haken maar op de 64 steken recht boven de zak in de achterste lus.
19. weefsteek45kleur
A.220v
t/m 47
20. weefsteek48.Kleur
kleur D
A, *1v 2 steken lager insteken, 1v 1 steek lager insteken , 1 v ,1v, 1 v 1
21. weefsteeksteek
kleur
A
lager insteken,* herhaal tussen **, (let op er komen steeds 2v naast elkaar)(
22. weefsteek220)
kleur
KijkD
of je uitkomt zodat de 2 lager ingestoken vasten, verspringen met toer 43
23. weefsteek49kleur
A 220v, sluit met hv, en hecht af.
t/m 52.

24. weefsteek kleur C
25. weefsteekKLEP
kleur
A met kleur D 64 vasten in de voorste lussen van toer 44, haak vanaf de bovenkant, draai
Haak
26. weefsteekdus
kleur
C om. Haak deze toer met nld 3
je werk
27. weefsteekGakleur
nu verder
A met nld 3,5, en haak nu 11 toeren in de weefsteek als volgt
28 t/m 31 weefsteek
toer 2. 1 kleur
keerlosse,
A, 1l, 1e steek overslaan, 1 v, 1l, 1 steek overslaan enz. Einde toer 1v, 1keerlosse.
hecht af met hv

Toer 3. 1l, de v overslaan en 1v in de 1 losseruimte enz. einde toer: laatste v in de 1e 1 losseruimte
aan de3zijkant,
1 keerlosse.
Rand klep naald
kleur A

1.Hecht nu aan
toerin4.de
1l, bovenhoek
de 1e v overslaan, v in lossenruimte.
en haak 25 v verdeeld over de
Totklep,
toer15
11 vtoer
3 en 4 herhalen
zijkant van de
onderaan
langs de rand, 25v langs de andere
nu aan met kleur C als je je werk zo voor je hebt liggen als de foto hiernaast, aan in de linker
zijkant 3v in Hecht
de hoeksteek,
39v
van de klep, en haak aan de korte kanten 10v, in de hoek een
bovenrand enbovenhoek
3v hoeksteek.
v endoe
overdit
de6x
lange kant alle vasten, en 1 extra in de hoek, en de korte
2. *9v,2v in 1extra
steek*
zijkant
10v.
Haak
nu
tussen de **. 5v, (1v,1l,1v)in deterug met de kreeftensteek (=achteruit vasten haken).
Het (1v,1l,1v)in
moet niet gaan
hoeksteek, 41v,
de lubberen, kijk of je eventueel een haaknaald kleiner
moet
gebruiken.
Naai
de klep nu ook vast op de smalle zijkanten, bovenop
hoeksteek.
En naai
een6x
magneet sluiting in het midden van de zak, en het
3. *10v,2v inde1 zak.
steek*
doe dit
deel in het de
midden van de klep.
tussen de **.andere
7v, (1v,1l,1v)in
hoeksteek, 43v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek. Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren,
of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van ons is niet toegestaan. Wij zijn niet
4. *11v,2v iniets
1 overnemen
steek* doe
dit 6x
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de
groep HOME of
tussen de **.Facebook
9v, (1v,1l,1v)in
debij www.wolhuisje.nl.
hoeksteek, 45v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek.

compleet

We
53 t/m 55. Hecht in het midden van de achterkant aan met een V.
Kleur B 220v.
56. kleur A, *8 v, 2v 3 toeren lager insteken,* (zie ook foto hiernaast)
herhaal tussen ** de hele toer.
beginnen nu aan de klep
57. 220 v
Haak een ketting
van
l, inC 220 v
58 t/m
60.45
kleur
kleur A dit is61.incl
1
keerlosse.
kleur A, 4 v, 2v 3 toeren lager insteken,*8v, 2 v 3 toeren lager insteken*
Met nld 3 (zie ook foto hiernaast) herhaal tussen ** de hele toer.
1 en 2. 44 vasten
62. 220 v
3 t/m 15. ga nu
verder
de D 220 v
63 t/m
65, in kleur
weefsteek, (1v,
eindig
66. 1l),
kleur
A, 8v,de
2 vtoer
3 toeren lager insteken* (zie ook foto hiernaast) herhaal
met v.(iederetussen
toer een
keerlosse)
** de
hele toer.
16. weefsteek67kleur
B 220 v
t/m 70.
17. weefsteekKijk
kleur
bij toer
A 71 of je recht boven de 2 verlengde vasten van toer 66 zit, hecht
hecht aan boven de 2e verlengde vasten, zie foto, midden
18. weefsteekanders
kleurafB,enminder
achter.
nu iedere toer
door de laatste
71. kleur
C, * 1v,1hst, 5st,1hst,1v,1l sla de steek eronder over.*herhaal
steek niet meer
te haken
19. weefsteektussen
kleur**Akijk ook het telpatroon hiernaast, eindig met een hv
* 1v,1hst,
20. weefsteek72.kleur
D 5st,1hst,1v,1l sla de steek eronder over.*herhaal tussen ** kijk
het telpatroon
hiernaast, eindig met een hv
21. weefsteekook
kleur
A
73.
kleur
A,
*9v,
1v
maar steek deze 2 toeren lager in* herhaal deze tot je weer
22. weefsteek kleur D
rond
bent.(
Deze
verlaagde
vasten steek je in , in de steek onder de losse die je
23. weefsteek kleur A
2 vorige
24. weefsteekdekleur
C toeren hebt gehaakt) sluit met 1hv in de 1e steek.
74.
hele
toer vasten, sluit met een hv
25. weefsteek kleur A
en 76.Ckleur D, 3l (voor de hoogte= 1 st) 1st, 1hst, 1v, 1l steek overslaan, *1v,
26. weefsteek75kleur
1hst,
5st,A1hst, 1v, 1l steek overslaan.* herhaal dit en eindig met 1v, 1 hst,3 st.
27. weefsteek kleur
sluit
met
hv, in derde
28 t/m 31 weefsteek kleur
A, losse.
hecht af met 77.
hv kleur A, 4v, *1v en steek deze 2 toeren lager in, .( Deze verlaagde vasten
steek je in , in de steek onder de losse die je de 2 vorige toeren hebt gehaakt)
9v*, herhaal
Rand klep naald
3 kleurtussen
A ** sluit met hv.
78. vasten,
en sluit met hv
1.Hecht nu aan
in de bovenhoek
79
en
80
kleur
en haak 25 v verdeeld over B.*
de 1v,1hst, 5st,1hst,1v,1l, sla de steek eronder over *herhaal
tussen **en sluit weer met een hv
zijkant van de
klep, 15 v onderaan
81. kleur A, *9v, 1v maar steek deze 2 toeren lager in* herhaal deze tot je
langs de rand, 25v langs de andere
weer rond bent.( Deze verlaagde vasten steek je in , in de steek onder de
zijkant 3v in de hoeksteek, 39v
die je de 2 vorige toeren hebt gehaakt) sluit met 1hv in de 1e steek.
bovenrand enlosse
3v hoeksteek.
82. hele toer vasten, sluit met een hv
2. *9v,2v in 1 steek* doe dit 6x
83 en 84. kleur D, 3l (voor de hoogte= 1 st) 1st, 1hst, 1v, 1l steek overslaan,
tussen de **. 5v, (1v,1l,1v)in de
*1v, 1hst, 5st, 1hst, 1v, 1l steek overslaan.* herhaal dit en eindig met 1v, 1
hoeksteek, 41v, (1v,1l,1v)in de
hst,3 st. sluit met hv, in derde losse..
hoeksteek.
85 kleur A, 4v, *1v en steek deze 2 toeren lager in, .( Deze verlaagde vasten steek je in , in de steek
3. *10v,2v inonder
1 steek*
doe dit 6x
de losse die je de 2 vorige toeren hebt gehaakt) 9v* herhaal tussen **sluit met hv.
tussen de **.86.
7v,vasten,
(1v,1l,1v)in
de
en sluit met hv

hoeksteek, 43v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek. Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren,
of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van ons is niet toegestaan. Wij zijn niet
4. *11v,2v iniets
1 overnemen
steek* doe
dit 6x
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de
groep HOME of
tussen de **.Facebook
9v, (1v,1l,1v)in
debij www.wolhuisje.nl.
hoeksteek, 45v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek.

compleet
87 en 88. . kleur C, * 1v,1hst, 5st,1hst,1v,1l,sla de steek eronder
We ** eindig met een hv
over.*herhaal tussen
89. kleur A, *9v, 1v maar steek deze 2 toeren lager in* herhaal deze tot je
weer rond bent.( Deze verlaagde vasten steek je in , in de steek onder de
losse die je de 2 vorige toeren hebt gehaakt) sluit met 1hv in de 1e steek.
90 t/m
91., vasten.
beginnen nu aan
de klep
92. kleur
Haak een ketting
van C45vasten
l, in

kleur A dit is incl 1 keerlosse.
Met nld 3 Nu wordt de bovenrand van de tas gehaakt en sluiten we niet meer iedere
toer met een hv, gebruik een markeerder of een draadje om te zien dat je
1 en 2. 44 vasten
weer rond bent.
3 t/m 15. ga nu verder in de
Kijk of de binnen tas nu in je gehaakte tas past.
weefsteek, (1v, 1l), eindig de toer
93 en 94. verder in kleur C en haaknaald 2,5. vasten
met v.(iedere toer een keerlosse)
95. *18 vasten, 4l sla de onderliggende steken over*, tussen **herhalen
16. weefsteekhaak
kleur
B
dit rondom
17. weefsteek96.kleur
A en haak om de lossenkettingen 4 v(220v)
vasten
18. weefsteek97kleur
minder
en 98.B,
Vasten,
(220)sluit laatste toer met een hv en hecht af, werk de draad
nu iedere toer
door
de
laatste
weg.
steek niet meer te haken
19. weefsteek kleur A
20. weefsteek kleur D
21. weefsteek kleur A
22. weefsteek kleur D
23. weefsteek kleur A
24. weefsteek kleur C
25. weefsteek kleur A
26. weefsteek kleur C
beginnen
nu aan de klep
27. weefsteekWe
kleur
A
Haak
een
ketting
incl 1 keerlosse. Met
28 t/m 31 weefsteek kleur A,van 45 l, in kleur A dit is
hecht af met nld
hv 3
1 en 2. 44 vasten, keerlosse
3. ga nu
verderAin de weefsteek, (1v, 1l 1 st overslaan), eindig de toer met v.(iedere toer een
Rand klep naald
3 kleur
keerlosse)
1.Hecht nu aan
in de bovenhoek
4.
Na
de keerlosse,
en haak 25 v verdeeld
over de 1l, 1 st overslaan, 1v. Eindig in de 1 losseruimte met
1v.
zijkant van de
klep, 15 v onderaan
Ga t/m 15. Zoals toer 3 en 4 verder in de weefsteek, (1v, 1l 1 st overslaan), eindig de toer met
langs de rand, 25v langs de andere
v.(iedere toer een keerlosse)
zijkant 3v in de hoeksteek, 39v
16. weefsteek kleur D
bovenrand en 3v hoeksteek.
17. weefsteek kleur A
2. *9v,2v in 1 steek* doe dit 6x
18. weefsteek kleur D, minder nu iedere toer door de laatste l en v steek niet meer te haken
tussen de **.19.
5v,weefsteek
(1v,1l,1v)in
de
kleur A
hoeksteek, 41v,
(1v,1l,1v)in
de B
20. weefsteek
kleur
hoeksteek. 21. weefsteek kleur A
3. *10v,2v in22.
1 steek*
doekleur
dit 6xB
weefsteek
tussen de **.23.
7v,weefsteek
(1v,1l,1v)in
deA
kleur

hoeksteek, 43v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek. Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren,
of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van ons is niet toegestaan. Wij zijn niet
4. *11v,2v iniets
1 overnemen
steek* doe
dit 6x
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de
groep HOME of
tussen de **.Facebook
9v, (1v,1l,1v)in
debij www.wolhuisje.nl.
hoeksteek, 45v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek.

compleet
24. weefsteek kleur C
WeA
25. weefsteek kleur
26. weefsteek kleur C
27. weefsteek kleur A
28 t/m 31 weefsteek kleur A,
hecht
met hv en haak de laatste l en v niet.
beginnen nu aan
deafklep

Haak een ketting van 45 l, in
Rand klep naald 3 kleur A
kleur A dit is incl 1 keerlosse.
1.Hecht nu aan in de bovenhoek en haak 25 v verdeeld over de zijkant van de
Met nld 3
klep, 15 v onderaan langs de rand, 25v langs de andere zijkant 3v in de
1 en 2. 44 vasten
hoeksteek, 39v bovenrand en 3v hoeksteek.
3 t/m 15. ga nu
verder in de
2. *9v,2v in 1 steek* doe dit 6x tussen de **. 5v, (1v,1l,1v)in de hoeksteek, 41v,
weefsteek, (1v,
1l), eindig
de toer
(1v,1l,1v)in
de hoeksteek.
met v.(iedere3.toer
een keerlosse)
*10v,2v
in 1 steek* doe dit 6x tussen de **. 7v, (1v,1l,1v)in de hoeksteek,
16. weefsteek43v,
kleur
B
(1v,1l,1v)in
de hoeksteek.
17. weefsteek4.kleur
A
*11v,2v in 1 steek* doe dit 6x tussen de **. 9v, (1v,1l,1v)in de hoeksteek, 45v, (1v,1l,1v)in de
18. weefsteekhoeksteek.
kleur B, minder
nu iedere toer
door
de laatste
5. met
haaknaald
2,5 rondom in kreeftesteek haken, hecht af en laat lange draad hangen.
steek niet meer te haken
19. weefsteekBanden
kleur A
(haak iedere toer 1 keerlossen) en de kleurwissels in
20. weefsteekdekleur
Din de steek van de voorgaande toer de laatste
laatste
21. weefsteekdoorhaling
kleur A mee haken.
22. weefsteekHaak
kleur
158Dl (incl1 keerlosse) met kleur A en naald 3
23. weefsteek kleur
A A 157 vasten op naald 2,5
1. Kleur
24. weefsteek kleur C
2. Kleur
25. weefsteek kleur
A C 157 v
26. weefsteek kleur
C C 157 v
3. Kleur
27. weefsteek kleur A
28 t/m 31 weefsteek
kleurB A,
4. Kleur
157 v
hecht af met hv
5. Kleur D 157 v

Rand klep naald6.3 kleur
Kleur DA157 v
1.Hecht nu aan in de bovenhoek
7. Kleur
B 157
en haak 25 v verdeeld
over
de v
zijkant van de klep, 15 v onderaan
8. Kleur C 157 v
langs de rand, 25v langs de andere
zijkant 3v in de hoeksteek,
9. Kleur C 39v
157 v
bovenrand en 3v hoeksteek.
10. Kleur
2. *9v,2v in 1 steek*
doe A
dit157
6x v, en hecht af, laat een lange draad hangen.
tussen de **. 5v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek, 41v,
de de banden aan de klep, aan het rechte stuk, van de
Haak(1v,1l,1v)in
nu met vasten
hoeksteek. klep, en 5 steken vanuit beide hoeken, zie ook de foto’s hiernaast.
3. *10v,2v in 1 steek* doe dit 6x
tussen de **. Lus
7v, (iedere
(1v,1l,1v)in
toer 1 de
keerlossen)
hoeksteek, 43v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek. Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren,
of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van ons is niet toegestaan. Wij zijn niet
4. *11v,2v iniets
1 overnemen
steek* doe
dit 6x
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de
groep HOME of
tussen de **.Facebook
9v, (1v,1l,1v)in
debij www.wolhuisje.nl.
hoeksteek, 45v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek.

compleet
Haak met nld 3 en kleur D 30 l, (incl 1 keerl)
Ga verder met nldWe
2,5 en haak 3 toeren van 29 v
Haak de korte einden met vasten tussen de banden, en in het midden zitten er 10 steken tussen (zie
foto)
beginnen nu aan de klep

Haak een ketting van 45 l, in
kleur A dit is incl 1 keerlosse.
Maak nu met een gaatjestang of spijker, gaatjes in de placemat of tassenbodem, 1,5cm vanuit de
Met nld 3
hoeken (zie foto) en prik de studs in de bodem en dan door de tassenbodem heen, en vouw de
1 en 2. 44 vasten
pinnetjes van de studs uit elkaar zodat
deze vast zit.
3 t/m 15. ga nu verder in de
weefsteek, (1v,
1l),deeindig
de toer
Speld
hengsels
van de binnentas nu
op de
met v.(iedereachterkant
toer een keerlosse)
van de banden, speld de
16. weefsteekspelden
kleur overdwars
B
zodat je er met de
17. weefsteeknaaimachine
kleur A overheen kan naaien. (dit
18. weefsteekvoorkomt
kleur B,uitrekken)
minder Bij ons waren de
nu iedere toer
door
de
laatste
gehaakte banden
iets langer dan e
steek niet meer
te
haken
tassenbanden, dus naai ze evenver
19. weefsteekvanaf
kleur
deA
onder en bovenkant vast.
20. weefsteekAlskleur
D naaiwerk hebt gedaan, naai
je al dit
21. weefsteekjekleur
de klepAmet banden , op toer 92 van
22. weefsteekdekleur
D (net onder de bovenrand),
tas vast,
dit
23. weefsteekkan
kleur
met A
de draad die je hebt laten
hangen van de klep.
24. weefsteek kleur C
25. weefsteek kleur A
nuC
de binnentas (zoals je hem in week 1 al hebt verstevigd) in de rugzak. Naai
26. weefsteekSpeld
kleur
op toer
27. weefsteekhem
kleur
A 93, dit is op de bovenste rand net onder de gaatjes toer, zorg dat de
bodem goed
onder
28 t/m 31 weefsteek
kleur
A, in zit speld dit even goed vast of zet met een paar kleine
steekjes
vast.
Zorg
ervoor dat de baleinen banden, goed naar boven lopen, en in de
hecht af met hv
hoeken uitkomen. Zodat de voor en achterkant netjes recht en strak erin zit, in de
zijkant(binnentas
Rand klep naald
3 kleur A boven aan.) heb ik een klein plooitje gemaakt, dit heb ik bewust
gedaan
een ieder anders
haakt, zodat
1.Hecht nu aan in deomdat
bovenhoek
er een
en haak 25 v verdeeld over de
beetje
zijkant van de klep, 15 v onderaan
speling
langs de rand, 25v langs de andere
inzit dat
zijkant 3v in de hoeksteek, 39v
het bij een
bovenrand en 3v hoeksteek.
ieder moet
2. *9v,2v in 1 steek* doe dit 6x
passen, dus
tussen de **. 5v, (1v,1l,1v)in de
kijk zelf of
hoeksteek, 41v, (1v,1l,1v)in de
je er wel of
hoeksteek.
geen plooitje in moet maken.

3. *10v,2v in 1 steek* doe dit 6x
tussen de **. 7v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek, 43v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek. Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren,
of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van ons is niet toegestaan. Wij zijn niet
4. *11v,2v iniets
1 overnemen
steek* doe
dit 6x
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de
groep HOME of
tussen de **.Facebook
9v, (1v,1l,1v)in
debij www.wolhuisje.nl.
hoeksteek, 45v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek.

compleet

We

beginnen nu aan de klep

Haak een ketting van 45 l, in
kleur A dit is incl 1 keerlosse.
Met nld 3 Naai nu de magneetsluiting aan je onderste ronding van de klep, en dan
het andere deel op je tas. Zodat het netjes op elkaar slui.
1 en 2. 44 vasten
3 t/m 15. ga nu verder in de
En
weefsteek, (1v,
1l), eindig de toer
met v.(iedereNaai
toerde
een
keerlosse)
andere
kant van de banden aan de achterzijkanten boven de
16. weefsteekachterste
kleur Bhoek van de tas zie foto deze zit 9cm vanaf de bodem.
17. weefsteek kleur A
18. weefsteek kleur B, minder
nu iedere toer door de laatste
steek niet meer te haken
19. weefsteekKoord
kleur A
20. weefsteek kleur D
vanA
kleur A, C en D 4 draden van 2,5m, knoop deze aan elkaar.
21. weefsteekKnip
kleur
de knoop
22. weefsteekLeg
kleur
D in het gat van de kumihimoschijf. (Ik heb de draden om
23. weefsteekwasknijpers
kleur A gewikkeld zodat het minder knoopt)
24. weefsteek kleur C
Leg 1 draad van kleur A voor en na de 2, 1 draad van kleur C voor en
25. weefsteek kleur A
na de 8, kleur D voor en na de 13, en kleur A voor en na de 18, C voor en na de na de 24, kleur D voor
26. weefsteek kleur C
na deA
29 (zie foto)
27. weefsteekenkleur
28 t/m 31 weefsteek
A,draad van 2 en leg deze onder VOOR de 17, neem dan de draad achter de 18 en leg
Neem dekleur
rechter
hecht af met deze
hv voor de 1
Draai hierna
Rand klep naald
3 kleurdeAschijf een slag tegen de klok in, zodat de draden waar je mee bezig bent bovenaan
en onderaan
zitten, neem de draad na de 8, en leg deze voor de 23, neem dan de draad na de 24 en
1.Hecht nu aan
in de bovenhoek
en haak 25 vleg
verdeeld
deze voor
over
dede
7
zijkant van de klep, 15 v onderaan
weer
de schijf een slag tegen de klok in, neem de draad na de 13, en leg deze voor de
langs de rand,Draai
25v hierna
langs de
andere
dan de39v
draad na de 29 en leg deze voor de 12
zijkant 3v in 28,
de neem
hoeksteek,
bovenrand enDraai
3v hoeksteek.
op deze manier de schijf iedere keer een kwartslag tegen de klok in en leg de draden naar de
2. *9v,2v in 1overkant.
steek* doe dit 6x
tussen de **. 5v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek, 41v,
Op internet
(1v,1l,1v)in
zijn hier
de ook meerdere filmpjes van te zien (zoek op kumihimo koord)
hoeksteek.
zo de
hele
3. *10v,2v inKnoop
1 steek*
doe
ditdraad,
6x en rijg deze door de rugzak. Ongeveer 90 cm koord, lukt dit niet draai dan
hand een koord.
tussen de **.met
7v, de
(1v,1l,1v)in
de
hoeksteek, 43v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek. Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren,
of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van ons is niet toegestaan. Wij zijn niet
4. *11v,2v iniets
1 overnemen
steek* doe
dit 6x
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de
groep HOME of
tussen de **.Facebook
9v, (1v,1l,1v)in
debij www.wolhuisje.nl.
hoeksteek, 45v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek.

compleet

We
Etui (gebruik markeerder
of draadje om te zien dat je rond bent)
Benodigdheden;4 kleuren Catona, haaknaald 2,5 en 3, naainaald gebruik hier de restjes voor, kijk zelf
hoe je met de kleuren uitkomt.
beginnen nu aan
demet
klephaaknaald nr 3 en kleur A haak een ketting van 51 l, (incl 1 keerlosse)
Begin

Haak een kettinge van 45 l, ein
1 steek
in 2 l v, haak nu 48 v, in de laatste steek 2v en haak aan de andere kant van de ketting
kleur A dit is1.incl
1 keerlosse.
verder, zodat je 100v hebt. We gaan in het rond verder haken
Met nld 3
2 t/m 6 toeren in kleur A v
1 en 2. 44 vasten
7. Kleur C, *1v, 1v 1 steek lager insteken,1 v 2 steken
3 t/m 15. ga nu verder in de
lager insteken, 1v 1 steek lager insteken, 1v,* herhaal
weefsteek, (1v, 1l), eindig de toer
tussen ** rondom.
met v.(iedere toer een keerlosse)
8 t/m 11. vasten
16. weefsteek kleur B
12. Kleur B *1 v 2 steken lager insteken, 1v 1 steek lager
17. weefsteekinsteken,
kleur A1v, 1v, 1v 1 steek lager insteken* herhaal
18. weefsteektussen**
kleur B,
minder
rondom
nu iedere toer
door
de
laatste
13 t/m 16. vasten
steek niet meer
te haken
17.Kleur
D *1v, 1v 1 steek lager insteken,1 v 2 steken
19. weefsteeklager
kleur
A
insteken,
1v 1 steek lager insteken, 1v,* herhaal
20. weefsteektussen
kleur**Drondom.
21. weefsteek18kleur
A Vasten
t/m 21.
22. weefsteek22.kleur
KleurDA *1 v 2 steken lager insteken, 1v 1 steek lager insteken, 1v, 1v, 1v 1 steek lager insteken*
23. weefsteekherhaal
kleur tussen**
A
rondom
24. weefsteek23kleur
C Vasten (Zorg ervoor dat je op zijnaad eindigt)
t/m 26.
25. weefsteekHaak
kleur
nu A
met naald 2,5, 50 steken in kreeftensteek, ga dan verder met naald 3
26. weefsteekaan
kleur
C
de binnenkant
van je werk en haak over de volgende 50 steken vasten.
27. weefsteek kleur A
Haak nogkleur
11 toeren
28 t/m 31 weefsteek
A, met een keerlossen heen en weer over de 50 steken (dit
wordt
de
klep)
en
hecht af. Ga nu verder met haaknaald 2,5 en hecht aan, aan
hecht af met hv
de goede kant van je werk, en haak langs de korte zijde 7 steken kreeftensteek
en over
de lange
Rand klep naald
3 kleur
A kant 50 st kreeftensteek en dan weer 7 steken, hecht af laat
1.Hecht nu aan
de bovenhoek
een in
draad
hangen. Naai nu de zijkanten vast op de zijkant van de etui. Wil je
en haak 25 vhem
verdeeld
open over
doen,de
dan vouw je de klep naar achteren.

zijkant van de klep, 15 v onderaan
langs de rand, 25v langs de andere
zijkant 3v in de hoeksteek, 39v
bovenrand en 3v hoeksteek.
2. *9v,2v in 1 steek* doe dit 6x
tussen de **. 5v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek, 41v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek.
3. *10v,2v in 1 steek* doe dit 6x
tussen de **.Veel
7v, (1v,1l,1v)in
de patroon en de rugzak!
plezier met het
hoeksteek, 43v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek. Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren,
of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van ons is niet toegestaan. Wij zijn niet
4. *11v,2v iniets
1 overnemen
steek* doe
dit 6x
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de
groep HOME of
tussen de **.Facebook
9v, (1v,1l,1v)in
debij www.wolhuisje.nl.
hoeksteek, 45v, (1v,1l,1v)in de
hoeksteek.

