5518 – Tas en handschoenen van Maxi
TAS:
Afmeting tas: 20 cm breed en 22 cm hoog
Materiaal: Scheepjes Maxi wit (009) 1 bol, 2 hengsels, beige voeringstof, haaknaald nr. 2 ½ of 3
Stekenverhouding: 6 boogjes en ca. 12 toeren met dubbele draad in patroonsteek gehaakt, zijn
10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig een andere haaknaald.
Gebruikte steken:
Patroonsteek:
1e toer: Haak 5 lossen voor het keren, dan 1 vaste op de 3e stokje, *5 lossen, 3 stokjes overslaan, 1
vaste, herhaal vanaf *. In de volgende toeren: 5 lossen voor het keren, dan *1 vaste op de middelste
steek van de 5 lossen van de vorige toer, 5 lossen, herhaal vanaf *, eindig de toer met 1 vaste op de
3e losse.
Werkwijze:
Haak met dubbele draad 44 lossen en haak hierop 44 stokjes, het eerste stokje van elke toer stokjes
vervangen door 3 lossen. Haak na 4 toeren verder in patroonsteek. Meerder bij 13 cm hoogte aan
beide kanten een half boogje. Minder bij 31 cm hoogte aan beide kanten weer een half boogje. Haak
bij 40 cm hoogte weer 4 toeren stokjes en hecht af. Vouw de tas dubbel en sluit de zijkanten van de
patroonsteek. De zijkanten van de stokjestoeren open laten. Knip van voeringstof een binnentas en
naai deze in de tas. Naai de hengsels op de hoeken van de voor- en achterkant. Versier de tas
eventueel met knopen.
HANDSCHOENEN:
Eén maat
Materiaal: Scheepjes Maxi wit (009) 1 bol, haaknaald nr. 1,25
Stekenverhouding: 12 gaatjes in patroonsteek (=48 steken) en 14 toeren, zijn 10x10 cm. Controleer
dit en gebruik indien nodig een andere haaknaald.
Gebruikte steken:
1e toer: 5 lossen, 1 stokje in dezelfde steek, *3 lossen overslaan, in de volgende losse: 1 stokje – 2
lossen – 1 stokje, herhaal vanaf *, sluit de toer met een halve vaste.
2e en volgende toeren: 5 lossen en 1 stokje in het eerste boogje, *in het volgende boogje: 1 stokje, 2
lossen, 1 stokje (= 1 patroontje), herhaal vanaf *, eindig met 1 halve vaste in de 3e beginlosse.
Werkwijze: Haak 80 lossen en sluit de toer met een halve vaste tot een ring. Breng een markering
aan bij de 1e steek. Haak 3 toeren. Haak in de volgende toer voor de duim als volgt:
1e toer: haak 10 patroontjes, meerder tussen het 10e en 11e patroontje 1x1 patroontje, = 21
patroontjes., haak de toer af
2e toer: haak zonder meerderen.
3e toer: 10 patroontjes, meerder 1 patoontje, 1 patroontje haken, 1 patroontje meerderen, haak de
toer af.
4e toer: haak zonder meerderen.

5e toer: 10 patroontjes, meerder 1 patroontje, 3 patroontjes haken, 1 patroontje meerderen, haak
de toer af.
6e toer: haak zonder meerderen.
7e toer: 10 patroontjes, meerder 1 patroontje, 5 patroontjes haken, 1 patroontje meerderen, haak
de toer af.
8e en 9e toer: haak zonder meerderen.
10e toer: 10 patroontjes, meerder 1 patroontje, haak 7 patroontjes, 1 patroontje meerderen, haak
de toer af, = 29 patroontjes.
11e t/m 13e toer haken zonder meerderen.
14e toer: 11 patroontjes, haak 4 lossen, sla 8 patroontjes voor de duim over en haak de toer af.
15e toer 11 patroontjes, haak op de 4 lossen een nieuw patroontje en haak de toer af, = 22
patroontjes.
16e t/m 20e toer: haken zonder meerderen.
Haak de 21e toer tot de laatste 3 patroontjes. Haak op deze 3 patroontjes + 2 patroontjes van de
nieuwe toer de:
Pink: 5 patroontjes en 4 lossen voor 6e patroontje. Haak op deze 6 patroontjes 6 toeren in het rond.
Dan de 1e en 2e stokjes van elk patroontje (dus zonder 2 lossen) samen afhaken. De draad
afknippen, door de stokjes rijgen, aantrekken en afwerken. Haak 2 toeren.
Ringvinger: haak 2 nieuwe patroontjes op de 4 lossen van de pink, 3 patroontjes van de voorkant, 4
lossen voor nieuw patroontje, 2 patroontjes aan de achterkant, = 8 patroontjes. Haak 8 toeren en
werk af als bij de pink.
Middelvinger: haak 2 nieuwe patroontjes op de 4 lossen van de ringvinger, 3 patroontjes van de
voorkant, 4 lossen voor 1 nieuw patroontje, 3 patroontjes van de achterkant, = 9 patroontjes. Haak 9
toeren en werk af als bij de pink.
Wijsvinger: haak 2 nieuwe patroontjes op de 4 lossen van de middelvinger, haak de laatste 6
patroontjes, = 8 patroontjes. Haak 9 toeren en werk af als bij de pink.
Duim: haak de 1 nieuw patroontje op de 4 lossen en de 8 patroontjes, = 9 patroontjes. Haak 9 toeren
en hecht af als bij de pink.
Brei nog een handschoen in spiegelbeeld.

