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Star Stitch
GARENGEBRUIK
Grootte: 32 x 10 x H 32 cm

350 g

Steekverhouding: 18 hst/10 cm
Steekverhouding: 9 Star Stitch/10 cm
Haaknaald: 3,5 - 4,5 mm

Gehaakt met Go
Han
zacht en van hoge dmade’s Cosy - Een heerlijk
vorm behoud. 60 kwaliteit katoen mix dat zijn
% Katoen/40% Ac
ryl. 50 g/100 m.
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Als je de tas smaller of breeder wilt
maken

Start dan met een losseketting van 51 (smaller) of
71 ( breeder) - de rest van het patroon past zich
automatisch aan - en haak dan tot je de gewenste
hoogte hebt.

Steek
losse
halve vaste
vaste
achterste lus
half stokje
toer(en)
Yarn over

Opmerking: Lussen worden in sommige patronen
ook wel steken genoemd; in dit geval betreft het
hetzelfde begrip.

De sterren steek kan zo gehaakt worden dat
alle steken recht boven elkaar komen (foto A)
- of je kunt ze verspringend haken(foto B). De
verspringende sterren steek krijg je door in
een spiraal te haken zoals beschreven in het
patroon - De sterren steek recht boven elkaar
krijg je als je elke toer sluit met een hv.

Cosy

- Een heerlijk za
chte
en hoge kwalite
it
katoenmix
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Cosy’s draad is
perfect voor ge
breide vesten en
Het draad is rel
truien.
atief licht, zach
t en met een ze
speciale elasticite
er
it, die het breise
l
mo
op zijn plaats ho
oi, en de vorm
udt. De aard va
n de vezel geeft
speciale luchtigh
een
eid, die geweldi
g
is om mooie tru
te breien.
ien
Het kan gezegd
worden over he
t Cosy garen da
een beetje vintag
t het
e-achtig is in zij
n expressie
- een garen dat
warmte geeft, en
biedt een adem
kledingstuk om
end
te dragen.
Cosy is bekroon
d met het AZO
certificaat en is
dus een garen da
t
iedereen veilig
kan gebruiken.
60% Katoen/40
% Acryl,
50 g/100 m.
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Star Stitch
Str.: 32 x 10 x H 32 cm

De bodem gemaakt in hst patroon
Haak een lossenketting van 61L.
Haak in spiraal (rondom de lossenketting).
De 1e toer begint in de 2e losse vanaf de haaknaald. Haak 59 hst en 3hst in de laatste losse.
! Let op dat je de meerderingen (de drie half stokje) maakt voordat je het werk draait.
Draai het werk en ga verder aan de andere kant van de lossenketting.
Haak 58 hst en 2hst in de laatsste losse.
Haak 1hst in elke st, in total 15 toeren. 122 hst voor elke ronde.
De bodem is nu klaar in hst patroon en meet ongeveer. 32 x 10 cm.

Eerste sterren steek, in 1st ronde na (hst) basis
Na het laatste hst, haak je 3l. Dit wordt het eerste oogje.
Dan:
Steek de naald in de opening onder de losse die je net hebt gemaakt en haal de draad op. Je hebt
nu 2 lussen op de haaknaald
Steek de naald door het vertikale lusje van het laatste hst en haal dedraad op.
Je hebt nu 3 lussen op de haaknaald
Steek de naald in dezelfde steek waar je je laatste hst in het gehaakt en haal de draad op.
Je hebt nu 4 lussen op de haaknaald
Steek je naald in de volgende steek en haal de draad op.
Je hebt nu 5 lussen op de haaknaald
Steek je naald in de volgende steek en haal de draad op.
Je hebt nu 6 lussen op de haaknaald
Haal nu de draad met Yo door alle 6 de lussen. Je hebt nu 1 lus op de naald. Haak nu 1l om de 1e
Sterren steek af te maken.
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Tweede Sterren steek (in 1st ronde na hst basis)
Je hebt 1 lus op de naald - Steek de naald door het oogje van de vorige Sterren steek en haal de
draad op.
Je hebt nu 2 lussen op de haaknaald.
Dan:
Steek de naald door het 6e lusje van de vorige Sterren steek en haal de draad op.
Je hebt nu 3 lussen op de haaknaald.
Steek de naald in de laatste steek van de vorige Sterren steek en haal de draad op
Je hebt nu 4 lussen op de haaknaald.
Steek de naald in de volgende steek en haal de draad op.
Je hebt nu 5 lussen op de haaknaald.
Steek de naald in de volgende steek en haal de draad op.
Je hebt nu 6 lussen op de haaknaald.
Haal nu de draad met yo door alle 6 de lussen. Je hebt nu 1 lus op de naald.
Haak nu 1l om de 1e Sterren steek af te maken.
Vervolg het bovenstaande patroon in Sterren steek tot het einde van de toer.
Totaal 60 Sterren steek.

Eerste Sterren steek,
(in de tweede toer navolgend op de eerste volledige toer Sterren steek)
Je hebt 1 lus op de haaknaald - steek de naald door het oogje van de laatste Sterren steek (boven aan
de Sterren steek), en haal de draad op.
Je hebt nu 2 lussen op de haaknaald.
Dan:
Steek de naald door het 6e lusje van de vorige Sterren steek en haal de draad op.
Je hebt nu 3 lussen op de haaknaald.
Steek de naald in de laatste steek van de vorige Sterren steek en haal de draad op
Je hebt nu 4 lussen op de haaknaald.
Steek de naald door de bovenste lus van de Sterren steek van de vorige toer en haal de draad op.
Je hebt nu 5 lussen op de haaknaald.
Steek de naald in het oogje van de Sterren steek van de vorige toer en haal de draad op.
Je hebt nu 6 lussen op de haaknaald.
Haal nu de draad met yo door alle 6 de lussen. Je hebt nu 1 lus op de naald.
Haak nu 1l om de 1e Sterren steek af te maken.
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Vervolg van de Sterren steek
Vervolg het Sterren steek patroon tot het einde van de toer en de volgende toeren totdat je de
gewenste hoogte hebt bereikt.
Vervolg de beschijving van het hoofdstuk “Tweede sterren steek”.

Vormen van de bodem
Vorm de bodem door de tas binnenste buiten te keren. Trek aan
de zijkanten van de tas om de hoeken duidelijk te maken. Maak een
naad op 5 cm van elke hoek, de lengte van de naad is ca 10 cm.
Vouw de punten naar binnen en naai deze vast.
De tas is nu klaar om handvaten aan te zetten
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Goed om te weten
Haaknaald maat & Dichtheid

Haaksters haken heel verschillend, sommige haken met
naald 2,0 mm en behouden dezelfde maat en kwaliteit
als iemand die haakt met naald 4,0 mm. We hebben dit
van ons eigen team geleerd, wat heeft geholpen om te
haken.
De keuze van de haaknaald hangt af van hoe los of hoe
strak je haakt, wij adviseren haaknaald.

LOT20202804

In Go handmade’s
grote collectie van accessoires voor tassen, kunt u
alles vinden om uw tas de
“finishing touch”te geven
– handvaten, knopen,
bandjes, stoffen etc.

