Week 6
Deze week maken we de zijkant van de tas af.
Deel 4 van de zijkant
De laatste vier toeren van de ronde tas zijn in één kleur gehaakt. Wanneer je geen
kleurwissels hebt, is het moeilijker om gelijkmatig te blijven haken. Pas op dat je de
draden niet te hard aantrekt. Maar zorg er wel voor dat je ze genoeg aantrekt, zodat
de omtrek gelijk blijft. (Je blijft over alle draden heen haken, ook al gebruik je ze niet
meer.)
Ik heb een van de donkerdere kleuren gekozen voor de laatste toeren. Bij het
gebruiken van de tas raak je de bovenkant vaak aan en dit deel zal dus sneller vies
worden. Als de bovenkant met een lichte kleur zou worden gehaakt, moet je hem
vaker wassen.
In toer 53 maken we de knoopsgaten.
Geschreven instructies
43. * 1D, 3A, 2C, 4B, 5A, 1D, 2A, 8C, 2A, 1D, 5A, 4B, 2C, 3A, 1D * [4x] [5x], 1D, 3A,
2C, 4B, 5A, 1D, 2A, 8C, 2A, 1D, 5A, 4B, 2C, 3A, 2D
44. * 2D, 3A, 3C, 4B, 6A, 8C, 6A, 4B, 3C, 3A, 2D * [4x] [5x], 2D, 3A, 3C, 4B, 6A, 8C,
6A, 4B, 3C, 3A, 2D, 1E
45. * 1E, 3D, 2A, 4C, 5B, 4A, 6C, 4A, 5B, 4C, 2A, 3D, 1E * [4x] [5x], 1E, 3D, 2A, 4C,
5B, 4A, 6C, 4A, 5B, 4C, 2A, 3D, 2E
46. * 2E, 3D, 3A, 4C, 5B, 3A, 4C, 3A, 5B, 4C, 3A, 3D, 2E * [4x] [5x], 2E, 3D, 3A, 4C,
5B, 3A, 4C, 3A, 5B, 4C, 3A, 3D, 3E
47. * 4E, 2D, 4A, 5C, 4B, 2A, 2C, 2A, 4B, 5C, 4A, 2D, 4E * [4x] [5x], 4E, 2D, 4A, 5C,
4B, 2A, 2C, 2A, 4B, 5C, 4A, 2D, 5E
48. * 5E, 3D, 4A, 5C, 3B, 4A, 3B, 5C, 4A, 3D, 5E * [4x] [5x], 5E, 3D, 4A, 5C, 3B, 4A,
3B, 5C, 4A, 3D, 6E
49. * 6E, 4D, 5A, 4C, 2B, 2A, 2B, 4C, 5A, 4D, 6E * [4x] [5x], 6E, 4D, 5A, 4C, 2B, 2A,
2B, 4C, 5A, 4D, 7E
50. * 8E, 4D, 5A, 3C, 4B, 3C, 5A, 4D, 8E * [4x] [5x], 8E, 4D, 5A, 3C, 4B, 3C, 5A, 4D,
9E
51. * 10E, 5D, 4A, 2C, 2B, 2C, 4A, 5D, 10E * [4x] [5x], 10E, 5D, 4A, 2C, 2B, 2C, 4A,
5D, 11E
Toer 52 eindigt met een mindering, dit is zodat we weer een even aantal steken
hebben voor de toer met knoopsgaten. (Zie pagina 5 voor instructies voor de
mindering)
52. * 12E, 5D, 3A, 4C, 3A, 5D, 12E * [4x] [5x], 12E, 5D, 3A, 4C, 19A, mindering met
A
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In toer 53 maken we de knoopsgaten. Voor de
knoopsgaten haak je 5 steken over de
meeloopdraden. In deze video zie je hoe je
knoopsgaten maakt. youtu.be/COoG6emvi3I
Als je 10 keer hebt gemeerderd, maak je 8
knoopsgaten.
Als je 12 keer hebt gemeerderd, maak je 12
knoopsgaten.
53. Voor 10 meerderingen: 11A, knoopsgat, 23A,
knoopsgat, 22A, knoopsgat, 23A, knoopsgat, 22A,
knoopsgat, 23A, knoopsgat, 22A, knoopsgat, 23A, knoopsgat, 11A
Voor 12 meerderingen: 9A, * knoopsgat, 17A * [11x], knoopsgat, 8A
54. 220 A, 264A
55. 220 A, 264A
Lees de instructies hieronder, voor je aan toet 56 begint.
56. 220 A, 264A
Minimaliseren van het hoogteverschil
Omdat we in spiraal haken is er een hoogteverschil aan het eind van de toer. Om dit
hoogteverschil zo min mogelijk op te laten valen, knippen we de meeloopdraden één
voor één weg. Zie instructies hieronder.
Als je voor de dubbele kreeft steek kiest, volg dan onderstaande instructies.
Knip kleur E niet af, want die hebben we nog nodig voor de dubbele kreeft steek.
15 steken voor het eind knip je kleur B af.
10 steken voor het eind knip je kleur C af.
5 steken voor het eind knip je kleur D af.
Als je voor de schelp kreeft steek kiest, volg dan onderstaande instructies.
20 steken voor het eind knip je kleur B af.
15 steken voor het eind knip je kleur C af.
10 steken voor het eind knip je kleur D af.
5 steken voor het eind knip je kleur E af.
Je kan eindigen met de Dubbele kreeft steek of de Schelp kreeft steek
Dubbele kreeft steek
De dubbele kreeft steek wordt met kleur E en A gehaakt. Let er op dat je steeds 1
steek overslaat. De eerste toer kreeft steek wordt met kleur E gehaakt, de tweede
toer kreeft steek wordt met kleur A gehaakt.
In deze video kan je zien hoe je de dubbele kreeft steek doet. youtu.be/
xNJa3VvCTOI
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De verspringing ziet er zo uit als je de
dubbele kreeft steek hebt gehaakt.

Schelp kreeft steek
Je kan ook de schelp kreeft steek doen. Angelique heeft de schelp kreeft steek met
kleur A gedaan. In deze video, van Crochet with Bili, kan je zien hoe je de schelp
kreeft steek doet. youtu.be/kVY_GDRgUH4
De verspringing ziet er zo uit als je de
schelp kreeft steek hebt gehaakt.

Werk de laatste draad/draden weg in je werk.
Werken met de teltekening
De delen die we in week 3 en 4 hebben gehaakt heb ik weggelaten.
Het deel dat we in week 5 hebben gehaakt is vaag op de teltekening.
Toer 52 eindigt met een mindering, dit is zodat we weer een even aantal steken
hebben voor de toer met knoopsgaten. (Zie pagina 5 voor instructies voor de
mindering)
De mindering is met groen aangegeven op de teltekening.
In toer 53 (eerste toer in kleur A) maken we knoopsgaten. Zie pagina 30 voor
instructies over de knoopsgaten. De instructies voor hoe je het hoogteverschil kan
minimaliseren en de dubbele kreeft steek staan op pagina 30. Instructies voor de
schelp kreeft steek staan op pagina 31.

© Marion Verloop ©

Cal 2020 rond

Pagina 31 van 53

© Marion Verloop ©

Cal 2020 rond

Pagina 32 van 53

Aan het eind van week 6 ziet de ronde tas er zo uit.

De hoogte van de ronde tas is ongeveer, 25,5 tot 30 cm.
De afmetingen kunnen iets afwijken, omdat iedereen anders haakt.
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