Patroon cadeauzakje
Dit zakje is gemaakt met het patroon van de bekende Irissteek als basis. Ik beschrijf deze steek in dit
patroon want het is een prachtige steek maar het is dus niet van mijn hand.
De rest van het patroon wel.
Dit patroon is geschikt voor eigenlijk alle soorten garens. Ik heb gekozen voor een wat dikker katoen
maar met dunner katoen of met acryl wordt het net zo mooi. Omdat de Irissteek slechts uit één toer
bestaat die herhaald wordt kun je per toer bekijken hoe groot je het zakje wilt maken. Het enige
waar je rekening mee dient te houden is dat het aantal opzetlussen deelbaar moet zijn door 4.
Gebruikt materiaal:
Rico Creative Cotton Aran, 100% katoen. Kleur 32, Light Blue. Van een bol van 50 gram had ik meer
dan de helft over.
Haaknaalden 4 en 5
Lint
Naald
Schaar
Koffie (optioneel 😉 )
Iets lekkers
Uurtje van je tijd
Ik heb de Irissteek gevolgd zoals deze staat beschreven in de ‘Haakbijbel’.
Start:
Maak met haaknaald 5 een lossenketting van 24 lossen (of een andere veelvoud van 4 naar eigen
inzicht)
Stap over op haaknaald 4 en haak er nog 3 lossen bij (deze tellen als stokje).
Keren.
Toer 1:
[2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes] in 5e losse vanaf de haaknaald.
*3 lossen overslaan [2 stk., 1l, 2 stk.] in volg. l.*
Herhaal tussen * en * tot je nog 2 l. overhebt.
1 l. overslaan, 1 stk. In laatste l.
Keren.
Toer 2:
3 l, 2 stk. overslaan [2 stk., 1l, 2 stk.] in lossenopening van vorige toer.
*4 stk. overslaan [2 stk., 1l, 2 stk.] in lossenopening van vorige toer*
Herhaal tussen *en* tot je de laatste lossenopening gehad hebt. Sla de laatste 2 stk. over en maak 1
stk. in de 3e l. van de vorige toer.
Keren.
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Toer 3-8:
Herhaal toer 2 tot je de gewenste hoogte bereikt hebt. Ik heb het patroon gehaakt tot en met toer 8.
Zie foto hieronder.

Toer 9:
5l., sla 2 stk. over., 1 stk. in lossenopening van vorige toer.
*2 l., sla 2 stk. over, 1 stk. tussen de schulpsteken in, 2l., sla 2 stk. over, 1 stk. in lossenopening van
vorige toer*
Herhaal tussen *en* tot en met de laatste lossenopening. 2 l., 1 stk. in 3e l. van vorige toer. Je hebt
nu de openingen gehaakt waar een lint of koord doorheen geregen zal worden. Zie foto hieronder.
Keren.
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Toer 10:
5l. (geldt als 1 v. + 3l.), 3x [1 v., 3l.,] in lossenboog van vorige toer.
*1v., 3l. in stk., 3x [1 v., 3l.] in lossenboog van vorige toer*
Herhaal tussen *en* tot en met de laatste lossenopening. 1 v. in 3e l. van vorige toer. Dit is de
sierrand die nu nogal rommelig oogt. Dit komt goed! Zie foto hieronder.

Knip de draad niet af!
Vouw het lapje dubbel met de goede kant naar binnen toe. Welke kant dit is is helemaal aan jou.
Haak met halve vasten de zijkant en onderkant aan elkaar vast. Werk alle draadjes netjes weg en
keer het zakje binnenste buiten. Zie foto links.
Rijg een lint door de openingen die je gemaakt hebt in toer 9 en je bent klaar!

Heel veel plezier ermee!!
Deel je foto’s op:
www.facebook.com/defranszeslag
www.instagram.com #defranszeslag

Liefs, Marieke

info@defranszeslag.nl
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