
Materialen 

Een Mochila wordt gemaakt met gemerceriseerd katoen, 125 meter per 50 gram, 
met een 2 mm naald. Bijvoorbeeld: Schachenmayer Catania, Scheepjes Catona, 
Grundle Quick, Yarn and colors Must Have, Camilla Ice yarn. 

Natuurlijk kan iedereen zijn eigen kleuren kiezen. Het effect van het patroon zal het 
best uitkomen als je 3 kleuren in één tint en 2 kleuren in een andere tint hebt. 
Bijvoorbeeld: donker paars, midden paars, licht paars, goud en beige, zoals Nelda’s 
kleuren. Leg de kleuren in deze volgorde. Zie de foto van Nelda’s kleuren. 

Je kan ook kiezen voor alle kleuren in één tint. Bijvoorbeeld: donker rood, midden 
rood, oranje, donker geel en geel, zoals Angelique’s kleuren. Leg de kleuren in deze 
volgorde. Zie de foto van Angelique’s kleuren. 

Nelda heeft de ronde versie 
gemaakt en ze heeft Camilla Ice 
yarns gebruikt. 

Kleur A, nummer 23335, Paars 
Kleur B, nummer 32537, Licht bruin 
Kleur C, nummer 32536, Beige 
Kleur D, nummer 53806, Donker lila 
Kleur E, nummer 23787, Lila 

Ann heeft de ovale versie gemaakt en ze heeft Scheepjes Catona en Yarn and 
colors Must Have gebruikt. De kleurnummers die hieronder staan zijn allemaal van 
Catona. Ann heeft ‘Must Have’ voor 
kleur E gebruikt omdat ze die nog 
had. 

Kleur A, nummer 525, Dennegroen 
Kleur B, nummer 282, Ultra violet 
Kleur C, nummer 520, Lavendel 
Kleur D, nummer 402, Zilver groen 
Kleur E, nummer 172, Zilver 
 

Angelique heeft de ovale versie 
gemaakt en ze heeft Schachenmayr 
Catania gebruikt. 

Kleur A, nummer 192, Wijnrood 
Kleur B, nummer 208, Zonnegeel 
Kleur C, nummer 403, Vanille 
Kleur D, nummer 115, Rood 
Kleur E, nummer 189, Oranje 
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Hoeveel bollen per kleur 

3 bollen, kleur A 
2 bollen, kleur B 
3 bollen, kleur C 
2 bollen, kleur D 
2 bollen, kleur E 
Haaknaald 2 (of 2,5 mm) 

Dit zal genoeg zijn voor de tas, het koord en de band, als die is gehaakt of geweven. 

Als je een ply split band of een macrame band wilt maken heb je meer garen nodig. 
Waarschijnlijk één bol extra per kleur. 
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