
Kleine ovale portemonnee 
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Ik heb een patroon gemaakt voor een kleine ovale portemonnee. De portemonnee is 
groot genoeg voor haaknaalden en andere benodigdheden. Je kan hem ook 
gebruiken voor je bril. Een brillenkoker past er ook in. 
Ik de bodem van de ovale cal gebruikt, met maar 1 herhaling in het midden. 

Je hebt 4 kleuren nodig. Om het tasje steviger te maken gebruik je een extra draad. 
Je haakt dus over 4 draden. De extra draad is E. 

Ik heb deze kleuren gebruikt. 

A blauw 
B groen 
C geel 
D licht blauw 
E extra draad 

Je hebt ook een kleine rits nodig. Mijn rits is 15 cm. De afmeting van de rits kan 
afwijken, omdat iedereen anders haakt of omdat je de opening groter wilt hebben. 

Begin met de lange draad opzet, i.p.v. een losse ketting. Zorg ervoor dat je strak 
opzet. youtu.be/7UUPeW5LykM 
In deze video zie je de eerste toeren van een ovale bodem. youtu.be/CeM6jtx_oeM 

Geschreven instructies 

Haak 25 losse met kleur A. 

Voeg kleur B en C toe. 

1. 3 vaste over de meeloopdraden met kleur A, (plaats een steekmarkeerder in de 
eerste van deze drie steken), 25A, 3 vaste over de meeloopdraden met kleur A, 
(plaats een steekmarkeerder in de eerste van deze drie steken), 25A (56) 

Voeg kleur D en E toe. 

Vanaf nu worden alle steken in de achterste lus gehaakt. 

Aan het eind van toer 2 en 3 maken we een extra meerdering. Dit is zodat de 
verspringing het minst opvalt. 

2. * mA * [3x], 11A, 3C, 11A, * mA * [3x], 11A, 3C, 9A, 1C, mC (63) 

Let er in toer 3 op dat de 4 steken in kleur A in de rondingen, zoveel mogelijk echt in 
het midden van de ronding zit. Masseer je steken zodat deze 4 steken echt in het 
midden zitten. Wanneer ze niet in het midden zitten, zal het patroon scheef gaan. 

3. mC, mC, mA, mA, mC, mC, 3C, 3B, 3D, 3A, 1C, 3A, 3D, 3B, 3C, mC, mC, mA, 
mA, mC, mC, 3C, 3B, 3D, 3A, 1C, 3A, 3D, 3B, 3C, mA (76) 
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4. 1A, mB, mB, 1C, mC, 2A, mC, 1C, mB, mB, 3A, 3C, 3B, 3D, 3A, 3D, 3B, 3C, 3A, 
mB, mB, 1C, mC, 2A, mC, 1C, mB, mB, 3A, 3C, 3B, 3D, 3A, 3D, 3B, 3C, 3A, 1D 
(88) 

5. 1A, mA, 1D, mD, 1B, mB, 6C, mB, 1B, mD, 1D, mA, 1A, 1D, 3A, 3C, 3B, 5D, 3B, 
3C, 3A, 1D, 1A, mA, 1D, mD, 1B, mB, 6C, mB, 1B, mD, 1D, mA, 1A, 1D, 3A, 3C, 
3B, 5D, 3B, 3C, 3A, 3D (100) 

6. 2D, mA, 1A, mA, 3D, mB, 1B, 4C, 1B, mB, 3D, mA, 1A, mA, 5D, 3A, 3C, 3B, 1D, 
3B, 3C, 3A, 5D, mA, 1A, mA, 3D, mB, 1B, 4C, 1B, mB, 3D, mA, 1A, mA, 5D, 3A, 
3C, 3B, 1D, 3B, 3C, 3A, 3D, 2B (112) 

7. 1B, mD, 1D, 3A, mA, 2A, 3D, mB, 1B, 2C, 1B, mB, 3D, 2A, mA, 3A, 1D, mD, 3B, 
3D, 3A, 3C, 3B, 3C, 3A, 3D, 3B, mD, 1D, 3A, mA, 2A, 3D, mB, 1B, 2C, 1B, mB, 
3D, 2A, mA, 3A, 1D, mD, 3B, 3D, 3A, 3C, 3B, 3C, 3A, 3D, 3B, 1C (124) 

8. 3B, mD, 1D, 3A, mC, 1C, 1A, mA ,1A, 3D, 4B, 3D, 1A, mA, 1A, 1C, mC, 3A, 1D, 
mD, 3B, 1C, 3B, 3D, 3A, 5C, 3A, 3D, 3B, 1C, 3B, mD, 1D, 3A, mC, 1C, 1A, mA, 
1A, 3D, 4B, 3D, 1A, mA, 1A, 1C, mC, 3A, 1D, mD, 3B, 1C, 3B, 3D, 3A, 5C, 3A, 
3D, 3B, 3C (136) 

9. 2C, 3B, mD, 1D, 3A, mB, 4C, mA, 1A, 3D, 2B, 3D, 1A, mA, 4C, mB, 3A, 1D, mD, 
3B, 5C, 3B, 3D, 3A, 1C, 3A, 3D, 3B, 5C, 3B, mD, 1D, 3A, mB, 4C, mA, 1A, 3D, 
2B, 3D, 1A, mA, 4C, mB, 3A, 1D, mD, 3B, 5C, 3B, 3D, 3A, 1C, 3A, 3D, 3B, 3C, 
2A (148) 

10.1A, 3C, 3B, mD, 1D, 3A, mB, 3B, 1C, mC, 1C, 3A, 4D, 3A, 1C, mC, 1C, 3B, mB, 
3A, 1D, mD, 3B, 3C, 3A, 3C, 3B, 3D, 3A, 3D, 3B, 3C, 3A, 3C, 3B, mD, 1D, 3A, 
mB, 3B, 1C, mC, 1C, 3A, 4D, 3A, 1C, mC, 1C, 3B, mB, 3A, 1D, mD, 3B, 3C, 3A, 
3C, 3B, 3D, 3A, 3D, 3B, 3C, 3A, 1D (160) 

In toer 11 wordt maar 10 keer gemeerderd. Dit is omdat dat nodig was voor de grote 
ovale tas. Ik heb het zo gelaten, zodat ik de ronde delen van de teltekening weer kon 
gebruiken 😃  

11. 3A, 3C, 3B, mD, 1D, 5A, mA, 9A, mA, 10A, mA, 5A, 1D, mD, 3B, 3C, 3A, 1D, 3A, 
3C, 3B, 5D, 3B, 3C, 3A, 1D, 3A, 3C, 3B, mD, 1D, 5A, mA, 9A, mA, 10A, mA, 5A, 
1D, mD, 3B, 3C, 3A, 1D, 3A, 3C, 3B, 5D, 3B, 3C, (170) 

Nu is de bodem klaar. 

Side 

Haak nu 3 toeren met kleur A (zonder meerderingen) 
Kijk hoe groot je de opening wilt voor de rits. Stop 
met haken op het punt waar je wil dat de rits begint. 
Je blijft tot de laatste steek over alle draden heen 
haken. We gaan de ruimte die ontstaat door het 
hoogte verschil gebruiken voor de rits. 

Knip alle draden af en werk ze weg. 

Maak nog een bodem met 3 toeren zijkant. Eindig de toer op dezelfde plek als het 
eerste deel. Knip de meeloopdraden af en werk ze weg. NIET de werkdraad van dit 
deel afknippen, die heb je nodig om de delen aan elkaar te haken. 
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Werken met de teltekening 

Je leest de teltekening tegen de klok in, dus van rechts naar links. 
Wanneer je linkshandig bent, lees je de teltekening ook van rechts naar links. Als je 
van links naar rechts zou lezen, dan ziet de toerovergang er niet goed uit. 

De zwarte lijn geeft het begin van de toer aan. 
De rode lijntjes geven aan waar je moet meerderen. 
De witte steken in het midden van het patroon staan voor de 25 losse die je moet 
opzetten. 

Bij de eerste toer voeg je kleur B en C toe. 
Bij de tweede toer voeg je kleur D en E toe. 

Vanaf toer 2 worden alle steken in de achterste lus gehaakt. 

Aan het eind van toer 2 en 3 maken we een extra meerdering. Dit is zodat de 
verspringing het minst opvalt. 

Let er in toer 3 op dat de 4 steken in kleur A in de rondingen, zoveel mogelijk echt in 
het midden van de ronding zit. Masseer je steken zodat  deze 4 steken echt in het 
midden zitten. Wanneer ze niet in het midden zitten, zal het patroon scheef gaan. 

In toer 11 wordt maar 10 keer gemeerderd. Dit is omdat dat nodig was voor de grote 
ovale tas. Ik heb het zo gelaten, zodat ik de ronde delen van de teltekening weer kon 
gebruiken 😃  
Toer 11 eindigt eerder. 

In de rondingen van toer 11, zie je een lege steek. Negeer dit gewoon. Doe alsof de 
groene steken tegen elkaar aan staan.  
(Doordat we maar 10 keer meerderen in deze toer, zijn er te veel steken in de 
teltekening. Dat is de reden dat er een lege steek is in de rondingen.) 

Lees de instructies voor de toeren van de zijkant op pagina 3. 
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Lees de instructies op pagina 4 voor je begint. 
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De twee delen aan elkaar maken 

Nu begint het moeilijkste deel, de rits erin naaien en de delen aan elkaar haken. 
Neem alsjeblieft de tijd om dit te doen. Ik vond dit erg moeilijk. Dit is hoe ik het deed. 

Leg de twee delen op elkaar, nu zie je dat 
er een opening ontstaat door de 
verspringing, dit is waar de rits komt.  
Naai de rits aan 1 kant vast met rijggaren. 
Naai daarna vast met naaimachine garen. 
Op de foto heb ik met een rode lijn 
aangegeven welke kant ik eerst vast heb 
genaaid. 

Toen ik 1 kant van de rits had vastgenaaid, heb ik de delen aan elkaar gehaakt met 
een halve vaste, maar tot halverwege.  
Begin met een losse, zodat je ruimte hebt om je naald in die steek te steken. Steek 
je naald in de achterste lus van het linker deel en dan in de achterste lus van het 
rechter deel. Sla de draad om de naald en haal door de drie lusjes, doe dit één voor 
één. Als je de draad in één keer door drie lusje zou halen dan splijt je het garen. Om 
er zeker van te zijn dat je de juiste steken aan elkaar haakt, plaats je iedere 10 
steken een steekmarkeerder in beide delen 
In deze video laat ik zien hoe je twee delen aan elkaar haakt met een halve vaste. Ik 
heb een andere kleur garen gebruikt, zodat je beter ziet wat ik doe. youtu.be/
JGui4uKt_rY  
En de linkshandige versie youtu.be/fUDZsTPHCQ8 

Wanneer je halverwege bent met het aan elkaar haken, stop je en ga je eerst de 
andere kant van de rits vastnaaien. Weer eerst met rijggaren en dan met naaigaren. 
Daarna haak je de rest aan elkaar. Als je het op deze manier doet, is er wat ruimte 
om alles vast te houden. 

Nadat je de delen aan elkaar 
hebt gehaakt met een halve 
vaste, ziet het er zo uit. 

Copyright: © 2020 Marion Verloop. 

Dit document en het patroon mogen niet worden gereproduceerd, veranderd, verspreid, 
verkocht en of gepubliceerd.

Linken en verwijzen naar dit patroon is toegestaan.

Zelfgemaakte creaties van dit patroon mogen niet verkocht worden voor commerciële 
doeleinden.
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