Week 8
Deze week maken we de tas af. We maken de band en gaan deze vastmaken aan
de tas.
Er zijn verschillende manieren om een band te maken voor een Mochila. Voor deze
cal hebben we een patroon voor een gehaakte band, drie patronen voor geweven
banden, een macrame band en een ply split band gemaakt.
Lengte van de band
Om te bepalen hoe lang je band moet zijn, doe je een centimeter over je schouder
en je houdt de tas op een comfortabele hoogte. Op deze manier kan je bepalen hoe
lang je band moet zijn.
Gehaakt band
Een schouderband wordt in de lengte gehaakt. Je start elke toer aan dezelfde kant.
Als je rechtshandig bent begin je steeds aan de rechterkant. Ben je linkshandig dan
begin je steeds aan de linkerkant.
In deze video kan je zien hoe je een band haakt. youtu.be/Avd9rBRJz_s
Voor je begint, moet je uitrekenen hoeveel steken je nodig hebt.
Om te bepalen hoeveel steken je moet opzetten, tel je het aantal steken dat je bij de
tas hebt in 10 cm. Als je bijvoorbeeld een band wilt van 1 meter lang, dan
vermenigvuldig je het aantal steken maal 10.
Voorbeeld: Je wilt een band van 1 meter en je hebt 36 steken in 10 cm. Dan heb je
dus 360 steken nodig.
Het patroon heeft een herhaling van 24 steken. Je kan het patroon dan 15 keer
herhalen. 15 x 24 = 360 stitches, plus 6 voor de randen = 366 steken. Je zet dan dus
366 steken op.
Zet het aantal steken op dat je nodig hebt voor de lengte van je band. Zorg dat je
strak opzet. Start met haken in de eerste losse. Mocht je verkeerd geteld hebben
dan kan je aan het eind altijd nog steken weglaten of bijmaken.
Aan het begin en eind van de toer, laat je de meeloopdraden uitsteken. Hier kan je
later vlechtjes van maken.
Voor de gehaakt band heb je alleen de kleuren A, B, C en D nodig. Je kan er voor
kiezen om de band met 3 meeloopdraden te haken.
Je kan kleur E toevoegen als meeloopdraad, zodat de band iets steviger wordt.
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Geschreven instructies
Herhaal wat tussen * * staat, zo vaak als nodig voor de lengte die je nodig hebt voor
de band.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3A, * 24A *, 3A
3A, * 1A, 3C, 3B, 3D, 3A, 3D, 3B, 3C, 2A *, 3A
3A, * 2C, 3B, 3D, 3A, 1C, 3A, 3D, 3B, 3C *, 3A
3A, * 3B, 3D, 3A, 5C, 3A, 3D, 3B, 1C *, 3A
3A, * 1B, 3D, 3A, 3C, 3B, 3C, 3A, 3D, 2B *, 3A
3A, * 2D, 3A, 3C, 3B, 1D, 3B, 3C, 3A, 3D *, 3A
3A, * 3A, 3C, 3B, 5D, 3B, 3C, 3A, 1D *, 3A
3A, * 1A, 3C, 3B, 3D, 3A, 3D, 3B, 3C, 2A *, 3A
3A, * 24A *, 3A

Werken met de teltekening
Start met het haken van de 3 rand steken. Dan herhaal je het patroon tussen de
witte lijnen. Aan het eind van de toer haak je de 3 rand steken.

De gehaakte band zie er zo uit.
De gehaakte band is ongeveer 4,5 cm breed.
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Geweven band
Er zijn drie opties voor een geweven band. Twee plain weave banden, een smallere
en een bredere. De smallere is ongeveer 3,5 cm breed. De bredere is ongeveer 5
cm breed.
En er is een plain weave band met een beetje pick up. Deze band is ook ongeveer 5
cm breed.
Als je twee korte banden wilt, dan raad ik aan om voor de smalle plain weave versie
te kiezen.
In deze video kan je zien hoe je hevels maakt voor een Schacht inkle loom.
youtu.be/67R9ku57yGY
In deze video zie je hoe je een inkle loom opzet. youtu.be/mqdIaLKsi9U
In deze video zie je hoe je start met weven. youtu.be/10P6VS-hErA
In deze video zie je hoe je een nieuwe inslagdraad kan aanhechten. youtu.be/
0jjqcU6qgtw
Smallere plain weave band
Op de foto hieronder zie je de opzet voor de smallere band. Elke vakje staat voor
één draad. De bovenste vakjes krijgen een hevel.

De smallere plain weave band ziet er zo uit.
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Bredere plain weave band
Op de foto hieronder zie je de opzet voor de bredere band. Elke vakje staat voor één
draad. De bovenste vakjes krijgen een hevel.

Deze opzet is voor de plain weave band en voor de plain weave band met een
beetje pick up. (Op pagina 40 staan de instructies voor de pick up variant.)
De plain weave band ziet er zo uit.
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Bredere band met pick up
Voor de bredere band met pick up, gebruik je de opzet op pagina 39.
Op de foto hieronder zie je het pick up patroon. Het lijntje dat de twee
rondjes verbind (zie foto rechts) is waar je een draad moet oppakken.
(Je laat geen draden vallen.)
Je hoeft alleen een draad op te pakken waar de rondjes zijn verbonden met
een lijntje. Alle andere toeren zijn plain weave.
In deze video zie je hoe pick up werkt. youtu.be/By16_fjBt5I
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De geweven band met pick up, ziet er zo uit.
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Ply split braiding band
Je kan de band ook maken met Ply split braiding. Angelique Jansen-Maijen heeft
een patroon voor ons gemaakt en ze heeft onderstaande foto tutorial gemaakt.
De ply split strap wordt ongeveer 5,5 cm breed.
In de groep Ply split braiding vind je uitleg hoe je koorden maakt.
In deze video zie hoe je de koorden split op ¼ draai. youtu.be/53dzZ5WVRuU
Van elke kleur heb je 8 koorden nodig van minstens 2.5 meters om een band van 1
meter te maken, je hebt dus totaal 40 koorden nodig.
Leg de koorden in deze volgorde:
BB CC AA DD EE EE DD AA CC BB x 2
De koorden worden op ¼ draai gesplitst, tenzij anders
aangegeven. (zie Facebook groep ply-split braiding)
Doe een hulpkoord in het midden van de koorden en maak een
knoop aan de voorkant, zodat je kan zien wat de voor- en
achterkant is.
Je werkt steeds aan de voorkant (V) of achterkant (A). Kijk goed
bij de instructies aan welke kant je de koorden moet splitsen.
Je telt altijd van rechts naar links.
Je start met splitsen in het midden van de koorden.
Stap 1
Je begint met splitsen boven het hulpkoord.
V: splits koord 1 t/m 10 en haal 11 erdoor

Stap 2
V: splits koord 21 t/m 30 en haal 31 erdoor
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Stap 3
A: splits koord 1 t/m 9 en haal 10 erdoor

Stap 4
A: splits koord 20 t/m 29 en haal 30 erdoor

Herhaal stap 1 t/m 4, 6 keer
Stap 5
V: splits koord 10 en haal 11 erdoor

Stap 6
V: splits koord 30 en haal 31 erdoor
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Stap 7
V: splits koord 11 t/m 20 en haal 21 erdoor
Stap 8
V: splits koord 31 t/m 39 en haal 40 erdoor
Splits koord 39 op ½ draai bij de eerste
herhaling. Bij de andere herhaling splits je op
¼ draai.

Stap 9
A: splits koord 10 t/m 19 en haal 20 erdoor
Stap 10
A: splits koord 30 t/m 39 en haal 40 erdoor
Splits koord 39 op ½ draai bij de eerste
herhaling. Bij de andere herhaling splits je op
¼ draai.
Herhaal stap 7 t/m 10, 6 keer
Stap 11
V: splits koord 20 en haal 21 erdoor
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Herhaal stap 1 t/m 11 (inclusief de
herhalingen) totdat je op het einde bent.

Overgang naar de andere helft vanuit het
midden:
Haal het hulp koord eruit en maak het een
stukje hoger door de al gemaakt band weer
vast met een knoop aan de voorkant
A: splits koord 20 en haal 21 erdoor
A: splits koord 1 t/m 10 en haal 11 erdoor
Splits koord 21 t/m 30 en haal 31 erdoor
V: splits koord 1 t/m 9 en haal 10 erdoor
Splits koord 20 t/m 29 en haal 30 erdoor, etc.
(dus wat je in de eerste helft aan de voorkant
deed, doe je nu aan de achterkant en vice
versa.)
Afwerking
Angelique heeft er voor gekozen de band in een punt te laten eindigen. Je kunt ook
kiezen voor een rechte afwerking. Dan maak je een dubbel lus knoop aan het eind
van het koord en knip je het koord recht af. (zie laatste foto op pagina 46)
Voor de afwerking in de punt, split je de koorden tot ze weer in de begin positie zijn.
V: splits koord 17 t/m 20 en haal 21 erdoor
A: splits koord 17 t/m 19 en haal 20 erdoor
V: splits koord 18 t/m 20 en haal 21 erdoor
A: splits koord 18 + 19 en haal 20 erdoor
V: splits koord 19 + 20 en haal 21 erdoor
A: splits koord 19 en haal 20 erdoor
V: splits koord 20 en haal 21 erdoor
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Nu moeten we een stukje uithalen aan de
buitenkant, zodat het echt een punt wordt.
Van buiten af haal je de koorden los, om en
om tot je bij kleur C bent. Zie foto’s

Werk het einde van het koord af met een
dubbele lus knoop (zie foto) en knip het
restant af.
Door de dubbele lus komt het knoopje recht
te zitten.

© Marion Verloop ©

Cal 2020 ovaal

Pagina 46 van 52

De punt ziet er nu zo uit.

De gehele band ziet er zo uit.

Wanneer je vragen hebt, laat het ons asjeblieft weten. Zowel in de Facebook groep
Mochila Patronen als in de Facebook groep Ply-Split Braiding staan we klaar om je
te helpen.
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Macrame band
Je kan de band ook maken met macrame. Franz heeft het patroon voor ons
ontworpen. In deze video zie je de vier basis knopen. youtu.be/Zz__UKyGnQc
In deze video hoe je start met macrame. youtu.be/KqRDdPB1x7w
Voor macrame, gebruik je 2 draden als 1.
Voor een band van 1 meter lang, moeten de draden 7 meter lang zijn.
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De macrame band wordt ongeveer 5,5 cm breed.
Nelda heeft geprobeerd de macrame band te
maken, zie foto links.
Helaas maakt ze een fout en besloot toen de
band te weven.
Natuurlijk heeft Franz de macrame band
gemaakt. Ze heeft 3 blauwe kleuren, oranje en
geel gebruikt. Zie foto hieronder.
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Band vast maken
Je naait de band vast met naaimachine garen. Probeer tussen de steken te naaien.
In deze video zie je hoe je de band aan de tas naait. youtu.be/KmLkre8iAFA
Als je een verstelbare band wilt, kijk dan naar deze video. youtu.be/IwJv23kUBRY
Een verstelbare band is mogelijk voor een geweven, een gehaakt en een macrame
band. De ply split band is te dik om verstelbaar te maken.
Je kan de band aan de binnen- of de buitenkant vast maken. Dit is persoonlijke
voorkeur.
Als je één lange band hebt, dan maak je deze aan beide zijden van de tas vast.
Als je twee kortere banden hebt, dan maak je ze vast zoals op onderstaande foto.
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De ovale tas van Ann ziet er zo uit.
Ann heeft voor de bredere band gekozen en ze heeft hem aan de linker en rechter
kant vast gemaakt.
(Nadat Ann de band af had, heb ik het pick up patroon een beetje veranderd.
Vandaar dat de band van Ann er een beetje anders uit ziet.

© Marion Verloop ©

Cal 2020 ovaal

Pagina 51 van 52

De ovale tas van Angelique met ply split band ziet 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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