Voor creatieve handwerkideeën…
Ztringztas met vierkante bodem
Benodigdheden
* ca. 700 gram Ztringz (1 bol)
* haaknaald 12 of 15
* meetlint
* schaar
Gebruikte afkortingen
l. = losse
kl. = keerlosse
hv. = halve vaste
v. = vaste
stk. = stokje
Belangrijk
Ztringz is van restmateriaal uit de textielindustrie gemaakt.
Elke bol is anders van kleur, dikte en kwaliteit.
Het is dus belangrijk om te weten dat de patronen vaak in cm worden aangeduid en niet in
toeren en aantallen steken. Gebruik dus een meetlint.
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Voor creatieve handwerkideeën…
Patroonbeschrijving (tas met vierkante bodem)
* haak een ketting van ca. 12 tot 15 cm
* haak een kl. En haak hetzelfde aantal v. terug als het aantal steken van de opgezette
ketting
* haak op het einde van de toer een kl. en haak v.
* herhaal dit tot je een vierkant hebt (dit is de bodem van je tas)
* haak nu 3 l. (1e stk.) en haak je vierkant om met stk.

LET OP: Haak in de hoeken geen extra steken.
De randen gaan nu omhoog staan.
* sluit elke toer af met een hv.
* haak nu verder in stk. tot je een hoogte hebt van ca. 15 cm
Handgrepen
* Tel je steken en deel dit door 4
* haak nu als volgt en gebruik hiervoor de uitkomst van hierboven
Het ¼ deel haak je als v.
Het volgende ¼ deel haak je als l. en haak 5 l. extra
Sla hetzelfde aantal steken over als ¼ deel
Haak het volgende ¼ deel als v.
Haak het volgende ¼ deel als l. en haak 5 l. extra
Sluit de toer met een hv.
* haak nu een toer van v. en haak de handgrepen om met hetzelfde aantal v. als ¼ deel en
de 5 extra gehaakte l.
* haak nog een toer v. in elke steek en hecht aan het eind van de toer af.
Versier je tasje door bijvoorbeeld een lint door een toer met stokjes te rijgen en maak een
strik. Je kan ook een leuke bloem haken en die op de tas bevestigen.
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