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Ik heb een patroon gemaakt voor een kleine ronde portemonnee. De portemonnee is
groot genoeg voor geld, maandelijkse dames benodigdheden, of oortjes.
Ik heb (een deel) de eerste week van de ronde cal bodem gebruikt.
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
B
C
D
E

blauw (Catania 201)
bruin (Catania 157)
oranje (Catania 411)
turquoise (Catania 397)
extra draad

Je hebt ook een kleine rits nodig. Mijn rits is 20 cm. De afmeting van de rits kan
afwijken, omdat iedereen anders haakt.
In deze video kan je zien hoe je start als je 10 meerderingen nodig hebt. youtu.be/
yO6eL4DeOmk
In deze video kan je zien hoe je start als je 12 meerderingen nodig hebt. youtu.be/
YB2WbW9FK1c
Geschreven instructies
De instructies in zwart zijn voor 10 meerderingen en de instructies in blauw zijn voor
12 meerderingen.
1. Met kleur A, haak 5 steken in de magische ring / Met kleur A, haak 6 steken in de
magische ring
Voeg kleur B toer
2. * mA * [5x] [6x] (10) (12)
Voeg kleur C toe
3. * mA * [10x] [12x] (20) (24)
Voeg kleur D toe
Aan het eind van toer 4, 5, 6, 7 en 8 is het patroon een beetje anders, dit is zodat de
verspringing het minst opvalt.
4. * mB, 1B, mA, 1A * [4x] [5x], mB, 1B, mBA, 1A (30) (36)
Voeg kleur E toe
5. 2A, * mB, 2B, mA, 2A * [4x] [5x], mB, 2B, mBA (40) (48)
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6. * 3A, mA, 3B, mB* [4x] [5x], 3A, mA, 3B, mCB (50) (60)
7. 2B, * mA, 1D, 3A, mB, 1C, 3B [4x] [5x], mA, 1D, 3A, mB, 1B, 1C (60) (72)
8. 1C, 3B, * 1A, mAD, 1D, 3A, 1B, mBC, 1C, 3B * [4x] [5x], 1A, mAD, 1D, 3A, 1B,
mB (70) (84)
9. 3C, mB, 1B, * 2A, 3D, mA, 1A, 2B, 3C, mB, 1B * [4x] [5x], 2A, 3D, mA, 1A, 2B
(80) (96)
10. 2B, 3C, mB, 1B, * 3A, 3D, mA, 1A, 3B, 3C, mB, 1B * [4x] [5x], 3A, 3D, mA, 1A,
1B (90) (108)
Aan het eind van toer 11 haak je 1 extra steek met kleur A, zoals hieronder vermeld.
(Dit is geen meerdering, maar 4 steken met kleur A naast elkaar.) Met deze extra
steek, verander je het begin van de toer. Dit is zodat de verspringing het minst
opvalt. Dus in toer 11 haak je 101 or 121 steken, maar het totaal aantal steken is 100
of 120. Verplaats je markeerder naar de nieuwe start positie van de toer.
11. * 4B, mC, 1C, 3B, 4A, mD, 1D, 3A * [4x] [5x], 4B, mC, 1C, 3B, 4A, mD, 1D, 4A
(100) (120)
Optioneel
Na 11 toeren vond ik het groot genoeg. Als je het portemonneetje iets groter wilt, kan
je toer 12 ook haken.
12. * 2B, mB, 2B, 2C, 3B, 2A, mA, 2A, 2D, 3A * [5x] [6x] (110) (132)
Nu is de bodem klaar.
Zijkant
Haak 1 toer met kleur A (zonder meerderingen).
Haak een halve toer met kleur A, plaats een markeerder in de eerste steek.
Blijf tot de laatste steek over alle draden heen haken. We gaan de ruimte die
ontstaat door het hoogte verschil gebruiken voor de rits. Laat de markeerder in de
eerste steek zitten, dit is een goed herkenningspunt voor wanneer je de twee delen
aan elkaar gaat haken.
Knip alle draden af en werk ze weg.
Maak nog een bodem met zijkant van anderhalve toer (zonder meerderingen). Blijf
weer tot het eind over alle draden heen haken. Laat de markeerder in de eerste
steek zitten.
Knip de meeloopdraden af en werk ze weg. NIET de werkdraad afknippen van het
tweede deel, die heb je nodig om de delen aan elkaar te haken.
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Werken met de teltekening
Op pagina 5 en 6 zie je twee teltekening met de eerste 12 toeren. Een teltekening
voor 10 meerderingen en voor 12 meerderingen.
Je leest de teltekening tegen de klok in, dus van rechts naar links.
Wanneer je linkshandig bent, lees de teltekening dan alsjeblieft ook van rechts naar
links. Als je van links naar rechts zou lezen, dan ziet de toerovergang er niet goed
uit.
De zwarte lijn markeert de start van de toer.
De rode lijntjes geven de meerderingen aan.
Het is de bedoeling dat je over alle draden heen haakt. Elke toer voeg je een draad
toe. Door elke toer 1 draad toe te voegen is het makkelijker om het midden plat te
houden. Als je alle draden heb toegevoegd, blijf je over alle draden heen haken.
Voeg kleur B in toer 2 toe, kleur C in toer 3, kleur D in toer 4 en kleur E in toer 5.
Aan het eind van toer 4, 5, 6, 7 en 8 is het patroon een beetje anders, dit is zodat de
verspringing het minst opvalt.
Aan het eind van toer 11 haak je 1 extra steek met kleur A. (Dit is geen meerdering,
maar 4 steken met kleur A naast elkaar.) In de teltekening is de laatste steek van
toer 11 in tweeën gedeeld met een dun zwart lijntje. Met deze extra steek, verander
je het begin van de toer. Dit is zodat de verspringing het minst opvalt. Dus in toer 11
haak je 101 or 121 steken, maar het totaal aantal steken is 100 of 120. Verplaats je
markeerder naar de nieuwe start positie van de toer.
Optioneel
Na 11 toeren vond ik het groot genoeg. Als je het portemonneetje iets groter wilt, kan
je toer 12 ook haken.
Nu is de bodem klaar.
Lees de instructies voor de zijkant op pagina 3.
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10 meerderingen
Lees de instructies op pagina 4 voor je begint.
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12 meerderingen
Lees de instructies op pagina 4 voor je begint.

© Marion Verloop ©

Cal 2020 ronde portemonnee

Pagina 6 of 7

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. Het deel waar
we 1 toer hebben gehaakt, daar wordt de
rits vastgemaakt. Het einde van de toer van
1 deel komt boven de steek markeerder in
het andere deel.
Naai de rits aan 1 kant vast met rijggaren.
Naai dan 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,
maar tot halverwege.
De delen waar we 1,5 toer hebben gehaakt, moeten aan elkaar gehaakt worden met
een halve vaste. 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.
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