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Benodigdheden:
1 bol Phildar Coton 4
1 bol Scheepjes Catona 25 gram
Haaknaald 3,5 mm

Gebruikte afkortingen:
l
hv
v
hstk
stk
l-ruimte

Losse
Halve vaste
Vaste
Half stokje
Stokje
Lossen ruimte

Haakpatroon make-up tasje:
Je haakt de basis van je make-up tasje met Phildar Coton 4.
Basistoer: haak een lossenketting van 36l.
Toer 1: haal een lus op uit de tweede losse vanaf de haaknaald, je hebt nu twee lussen op de naald,
haal een lus op uit de volgende losse, nu heb je drie lussen op de naald, herhaal dit tot je 6 lussen op
de naald hebt, sla om en haal de draad in één keer door alle lussen, 1l, *nu ga je weer lussen maken
tot je 6 lussen op de naald hebt, de eerste lus haal je op door het gaatje dat ontstaan is door de losse
die je haakt om je stersteek af te maken, de tweede lus haal je op door de zijkant van de eerste ster,
de derde lus haal je op door de al gehaakte steek, de volgende lussen ophalen door de 2 volgende l
van de ketting, wanneer je 6 lussen hebt weer omslaan en door alle lussen halen, 1l, herhaal vanaf *
tot eind, haak in de laatste steek 1hstk, keer om. (16 ster steken gehaakt).
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Toer 2: 2l (telt als 1hstk), haak in elk gaatje dat ontstaan is door de 1l van de vorige toer 2hstk, eindig
met 1hstk in de laatste steek, keer om. (34 hstk gehaakt).

Toer 3: 3l, begin met ophalen van de lussen in de 2e losse vanaf je haaknaald, wanneer je 6 lussen
hebt weer omslaan en door alle lussen halen, 1l, *haal 6 lussen op zoals beschreven in toer 1, sla om
en haal door alle lussen, 1l, herhaal vanaf * tot eind, haak in de laatste steek 1hstk, keer om. (16 ster
steken gehaakt).

Toer 4: 2l (telt als 1hstk), haak in elk gaatje dat ontstaan is door de 1l van de vorige toer 2hstk, eindig
met 1hstk in de laatste steek, keer om. (34 hstk gehaakt).
Herhaal toer 3 & 4. Herhaal deze toeren tot er 5 ster steken zijn ontstaan. Dit zijn 10 toeren in totaal.
Toer 11: sla de eerste steek over en haak 33v in achterste lus (zo creëer je de vouwlijn/onderkant van
je tasje), keer om zonder keerlosse.
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Toer 12: sla 1e steek over en haak 32v, keer om zonder keerlosse.
Toer 13: haak 32v (je haakt nu dus wel in alle steken en slaat de eerste steek NIET over!), keer om
zonder keerlosse.
Herhaal toer 13 tot je in totaal 17 toeren vasten hebt gehaakt.
Vouw het lapje dubbel en haak rondom met vasten als volgt:
1l, 1v in elke steek van de 17 vasten toeren en tegelijk ook in de tegenoverliggende hstk van de ster
steek toeren, hierbij sluit je de zijkant van je werk, haak ook 1v in elke overgebleven (voorste) lus van
toer 11, dit is de onderkant van je werkje, vervolg je vasten toer aan de andere zijkant om ook hier je
werk te sluiten. Je hebt nu een rechthoekig tasje klaar. Haak langs de boven zijde in elke steek 1
vaste als afwerkrandje, begin deze toer met 1l en eindig met 1hv. Je tasje is nu klaar.

Haakpatroon doily:
Je haakt het klepje met je bol Scheepjes Catona.
Basistoer: haak 4l en sluit tot een ring met een hv
Toer 1: 4l (telt als 1stk + 1l), *1stk, 1l, herhaal vanaf * nog 6 keer, sluit met hv in 3e begin losse. (8
stokjes + 8 l-ruimtes in de ring)
Toer 2: 1hv in de volgende l-ruimte, 5l, *1v in de volgende l-ruimte, 5l, herhaal vanaf * tot het eind,
sluit met 1hv in hv van begin van je toer. (8 l-ruimtes)
Toer 3: 3l (telt als 1stk), 3l, 1v in volgende l-ruimte, 3l, *1stk in volgende v van vorige toer, 3l, 1v in
volgende l-ruimte, 3l, herhaal vanaf * tot het eind, sluit met 1hv in 3e begin losse. (16 l-ruimtes)

Toer 4: 1l (telt als 1v), 7l, *1v in volgende stk van vorige toer, 7l, herhaal vanaf * tot eind, sluit met hv
in 1e begin losse. (8 l-ruimtes)
Toer 5: 1l (telt als 1v), 7stk in volgende l-ruimte, *1v in volgende v van vorige toer, 7stk in volgende lruimte, herhaal vanaf * tot eind, sluit met 1hv in 1e begin losse. (8 waaiers van 7stk)

© COPYRIGHT LET OP: dit patroon is copyright beschermd en eigendom van YLA Lifestyle & Wol. Het is niet
toegestaan om wijzigingen aan te brengen in het patroon. Het is verboden om het patroon (gratis) te
verspreiden.

Toer 6: 1l (telt als 1v), 9l, *1v in volgende v van vorige toer, 9l, herhaal vanaf * tot eind, sluit met hv
in 1e begin losse. (8 l-ruimtes)

Toer 7: 1l (telt als 1v), 9stk in volgende l-ruimte, *1v in volgende v van vorige toer, 9stk in volgende lruimte, herhaal vanaf * tot eind, sluit met 1hv in 1e begin losse. (8 waaiers van 9stk)
Toer 8: 1l (telt als 1v), 11l, *1v in volgende v van vorige toer, 11l, herhaal vanaf * tot eind, sluit met
hv in 1e begin losse. (8 l-ruimtes)
Het kan zijn dat je lossenruimtes een beetje achter de blaadjes vallen van toer 7, dit is niet erg en
trekt weer recht na de volgende toer.
Toer 9: 1l (telt als 1v), [5stk, 1dstk, 3l, 1hv in 3e l vanaf je haaknaald om picot te maken, 1dstk, 5stk] in
volgende l-ruimte, *1v in volgende v van vorige toer, [5stk, 1dstk, 3l, 1hv in 3e l vanaf je haaknaald
om picot te maken, 1dstk, 5stk] in volgende l-ruimte, herhaal vanaf * tot eind, sluit met 1hv in 1e
begin losse, hecht af.

Zo maak je de doily vast aan je make-up tasje om als sluiting te fungeren:
Leg je doily op je tasje, zoals weergegeven op de foto en pak een
lange draad Catona garen (de kleur van je doily).
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Klap de doily dubbel en naai de doily aan de achterkant van je tasje (de kant met vasten) vast met
een stiksteek. Je steekt de naald van boven naar beneden door zowel de doily als de achterkant van
je tasje, je haalt de naald 1 of 2 steken verder weer omhoog. Dit herhaal je langs de rand van de doily
tot je aan de andere kant bent aangekomen en de doily vast zit aan de achterkant van je tasje.

Als je het nog wat steviger wilt maken kun je ook nog doornaaien aan de bovenzijde van je tasje.
Naai de knoop vast aan de voorkant van je tasje. De knoop positioneer je ter hoogte van de 8e ster
steek, in het midden van je tasje. Je tasje is nu klaar!
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