おでかけバック
ODEKAKE BAKKE (UITGAANSTAS)

© Pierrot Yarns (Gosyo Co., Ltd)
vertaling Charami.com
DISCLAIMER:
Dit patroon behoort toe aan Gosyo Co., Ltd (http://www.gosyo.co.jp/) en werd gepubliceerd
in Pierot Yarn Patterns (http://www.rakuten.co.jp/gosyo/461397/). Ik heb dit patroon enkel
proberen te vertalen.
Japanse patronen worden meestal schematisch neergeschreven, maar omdat ik weet dat
veel mensen hier problemen mee hebben heb ik naast het schema ook een woordelijke
beschrijving toegevoegd.
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BENODIGDHEDEN


GAREN: Keito-Zakka Stores Shikisai [85% acryl, 15% wol; 90m per 40g];
− Kleur #2 ivoor; 1 bol [40g]
− Kleur #5 honing-geel; 1 bol [40g]
− Kleur #6 honing-oranje; 2 bollen [50g]
− Kleur #10 bruine suiker; 1 bol [40g]




HAAKNAALD: 5mm of wat nodig is om de juiste afmetingen te verkrijgen
1 paar bamboe handgrepen

PROEFLAPJE
In het originele patroon wordt geen informatie gegeven over afmetingen. Gebruik die
haaknaald waarmee je een stevige stof krijgt zonder gaten.

AFMETING
De tas is ongeveer 50 cm breed.

KORTE BESCHRIJVING VAN DE WERKWIJZE
Maak een ketting van 64 lossen. Haak 36 rijen volgens het patroon en wissel kleuren zoals
aangegeven.
Plooi doormidden.
Met de juiste kant naar je toe, naai 8 herhalingen aan elkaar vast aan beide kanten, gebruik
makend van [ halve vaste, 2 losse]. Haak 1 ronde van halve vasten rond de opening van de
handtas.
Handvatomhulsel: Om de handvaten vast te kunnen maken, haak 1 rij van vasten en 2 rijen
van dubbele stokjes. Steek het handvat aan de verkeerde kant van de dubbele stokjes en
naai de laatst gehaakte rij vast aan de eerste rij van het handvatomhulsel.
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BODY VAN DE TAS

Wissel per rij telkens van kleur in het volgens stramien:
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Hieronder kan je de geschreven versie lezen van het bovenstaande schema. Deze geschreven
versie is echter ongetest!

Rij
0

Details
Maak een ketting van 64 losse
Haak in eerste losse van haak:

[ Vaste + 2 losse + 2 dubbele stokjes
Sla 2 losse over ]
Herhaal nog 20X het schema tussen de vierkante haakjes
1
In de laatste losse haak je 1 vaste, terwijl je van kleur veranderd
[insteken, lus overhalen: 2 lussen op haak. Bind nu af en haal tweede kleur
door de twee lussen op de haak om de vaste af te maken. Trek de eindjes
goed aan zodat de vaste niet los komt. Deze eindjes kun je dan in je werk
verstoppen.]
Haak 2 losse + keer
2

Haak in laatst gehaakte vaste 2 dubbele stokjes

[ Haak nu telkens in de VASTE van de vorige gehaakte rij:
1 vaste + 2 losse + 2 dubbele stokjes ]
Herhaal nog 19X het schema tussen de vierkante haakjes
Haak in laatste vaste 1 vaste + verander van kleur + keer
3

Haak in laatste gehaakte vaste: Vaste + 2 losse + 2 dubbele stokjes

[ Haak nu telkens in de VASTE van de vorige gehaakte rij:
1 vaste + 2 losse + 2 dubbele stokjes ]
Herhaal nog 19X het schema tussen de vierkante haakjes
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In de laatste losse haak je 1 vaste + verander van kleur
Haak 2 losse + keer
Dus ter info: De steken haak je altijd alleen in de VASTEN van de vorige rij. De lossen
en de dubbele stokjes worden overgeslagen. En in die VASTEN worden telkens 1
vaste + 2 losse + 2 dubbele stokjes gehaakt.
4 - 35 Herhaal rijen 2 en 3 tot je aan 35 rijen komt
36

Herhaal rij 2

AFWERKING:
1. Vouw de gehaakte doek in twee, waarbij de buitenkant aan de buitenkant zit.
Maak 8 herhalingen van het gehaakte patroon (vaste + 2 losse + 2 dubbele stokjes) aan
elkaar vast aan beide kanten, gebruik makend van [ halve vaste, 2 losse]. Haak 1
ronde van halve vasten rond de opening van de handtas.
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2. Handvat omhulsels

Haak 1 ronde van halve vasten rond de opening van de handtas.
Om de handvaten vast te kunnen maken, haak 1 rij van vasten en 2 rijen van dubbele
stokjes. Steek het handvat aan de verkeerde kant van de dubbele stokjes en naai de
laatst gehaakte rij vast aan de eerste rij van het handvatomhulsel.
3. Handvaten
Plaats de handvaten zoals op de tekening en gebruik dan de laatst gehaakte rijen om
over het handvat de slaan en vast te naaien of haken.
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