Sparkle bloemen tasjes
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Wat heb je nodig
Haaknaald 4 voor het tasje
Haaknaald 3 voor het hengsel
Naald om te borduren
Garen en kleuren
Sparkle bloemen tasje blauw
byClaire Sparkle, 1 bol a 25 gram per kleur.
010 Twinkel, 011 Pearl blue, 002 Silver Moonlight, 009 Mermaid Blue
Hengsel, byClaire Cotton, 1 bol per kleur.
021 Sky, 002 Ivory
Sparkle bloemen tasje roze
byClaire Sparkle, 1 bol a 25 gram per kleur.
004 Glossy Pink, 003 Glam gold, 001 Snow Flake, 006 Candy Crush Coral
Hengsel, byClaire Cotton, 1 bol per kleur.
012 Red, 004 Light Pink.
Garen voor het borduren
Gebruik de byClaire softmix.
002 Ivory, 008 Bright pink, 025 Emerald, 030 Grassgreen, 016 Sky, 004 Light pink,
006 Flamingo pink
Afmeting
Tasje: 21 x 23 cm
Hengsel: +/- 120 cm lang
Zo maak je het tasje
Haak een ketting van 45 lossen.
Toer 1
Haak de bodem van het tasje door rondom de ketting lossen te haken. Haak in iedere losse
een vaste. Aan het eind van de lossenketting gekomen haak je verder aan de andere kant
van de ketting.
Toer 2
Haak rondom door, dus niet de toer sluiten.
Haak in iedere steek een vaste.
TIP: gebruik een markeerring om het begin van de toer aan te geven. Zo komt bij het
gedeelte van de strepen de kleurwissel steeds op dezelfde plek.
Toer 3 tot en met toer 12
Haak rondom in iedere steek 1 vaste.
Toer 13 tot en met toer 35 (kleurwissel – 2 nieuwe kleuren)
Haak strepen, iedere kleur 2 toeren.
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Haak rondom in iedere steek een vaste.
Laat de draad na het haken van de 2 toeren hangen en pak de draad weer op als de 2 toeren
in de andere kleur gehaakt zijn.
Toer 35 tot en met toer 43 (kleurwissel – 1 kleur)
Haak rondom in iedere steek 1 vaste.
Toer 44
Haak aan de beide zijkanten 2 kleine openingen door 4 vaste over te slaan. De exacte plek
voor de openingen kun je het beste bepalen door het tasje plat neer te leggen. Haak bij de
zijkanten een ketting van 4 lossen. Door de openingen die nu ontstaan haal je straks het
hengsel van de tas heen.
Haak in iedere steek 1 vaste. Bij de zijkanten sla je 4 steken over. Haak hier een ketting van 4
lossen. Haak dan de toer verder in vaste.
Toer 45
Haak in iedere steek 1 vaste. Bij de zijkanten haak je in de ketting van lossen, in iedere losse
1 vaste.
Toer 46 en toer 47
Haak rondom in iedere steek 1 vaste.
Toer 48 (byClaire cotton)
Haak rondom 1 toer in iedere steek 1 vaste. Sluit de toer met een halve vaste in de laatste
steek.
Borduren
Borduur met de byClaire softmix met dubbele draad.
Zo worden de bloemen extra dik en komen echt ‘op’ het tasje te liggen.
Het borduren doe je met de losse hand, maak fantasie bloemen en vormen.
Haak in de rijgsteek de basis van groen. Hieromheen kun je dan de bloemen maken.
Dit zijn 3 steken vlak naast elkaar in een soort waaiervorm. De blaadjes zijn 2 steken vlak
naast elkaar.
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Hengsel
Haak het hengsel met stippen van de byClaire Cotton.
Haak een ketting van 5 lossen en 1 keerlosse.
Toer 1
Haak in de tweede steek vanaf de naald een vaste. Haak in iedere steek 1 vaste.
Totaal 5 vasten. Haak een keerlosse.
Toer 2
Haak in iedere steek 1 vaste. Totaal 5 vasten. Haak een keerlosse.
Toer 3 (haak een nopje – laat de draad hangen tot de volgende nop – zie foto hieronder)
Haak 1 vaste in kleur a. Haak in de volgende steek een vaste maar wissel bij de laatste
omslag van draad naar kleur b. Haak in de volgende steek 3 samengehaakte halve stokjes.
Wissel bij de laatste omslag van draad terug naar kleur a. Haak de laatste 2 vaste steken in
kleur a.
Toer 4, 5 en 6
Haak in iedere steek 1 vaste. Haak aan het eind van iedere toer een keerlosse. Totaal 5
vasten.
Toer 7
Haak zoals beschreven bij toer 3.
Toer 8 en verder, tot je de juiste lengte hebt.
Herhaal vanaf toer 4.
Lengte hengsel +/- 120 cm = 65 noppen
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Afwerking
Haal de uiteindes van het hengsel aan beide zijkanten door de opening van de tas.
Sla het uiteinde na ongeveer 4 cm omhoog en naai het vast aan het hengsel zelf. Doe dit aan
beide kanten.
Werk de losse draden weg en het tasje is klaar voor gebruik!
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