Nederlandse vertaling gemaakt door Rita van Someren voor Haken voor Iedereen –
https://www.facebook.com/groups/1504090789893677/ en Summerday’s Creations https://www.facebook.com/Summerdays-Creations-1676316205983717/
Dit patroon mag niet in andere groepen, websites, blogs etc. gedeeld worden.
Het originele patroon is van : http://thelittlebee.co.nz/blog/2015/10/ropey-rainbows/

De Regenboog Koord Mand / Tas
The Little Bee's Regenboog Koord Mand / Tas
Een hoe te maken uitleg (Nederlandse termen)
Vaardigheidsniveau: makkelijk
Materialen:
Katoen Garen in een reeks van 8 kleuren (ongeveer 1000-1200m) en grijs voor de basis.
Koord: Ik gebruikte ongeveer 21 meter van 9mm nylon koord om een mand te maken van circa 35cm
in doorsnee en 30cm hoog. Ik denk dat je elk koord in elke maat kan gebruiken, dikker koord geeft een
robuustere mand.
Haaknaald - Ik gebruikt een 5mm haaknaald.
Stekenmarkeerders.
Schaar.
Stopnaald.
Aansteker of lucifers. Deze zijn handig wanneer je koord aan elkaar moet maken of voor afwerking
van het einde van het koord.
Afkortingen:

hv – halve vaste
l - lossen
v - vasten
hst - half stokje
Benodigde tijd: 5-10 hours (hangt af van de maat van de mand)
Notities:
De mand wordt in de rondte met 2 draden van garen gehaakt en wordt samen één geheel.
Een redelijk strakke spanning is nodig om te voorkomen dat de mand steeds slap blijft.
Kleuren worden per keer gewisseld om een geleidelijk effect te krijgen. Ik heb geprobeerd om de kleur
veranderingen op één plek van de mand te houden, maar je kan dit op elke plaats doen waar je wilt.
De mand wordt merendeel in hst gehaakt met op de bovenrand een ronde in vasten.
Kwasten worden gebruikt om het eind van de mand op te sieren en het een “boho” uitstraling te geven.
Een geweldig beschrijving hiervoor kan je hier vinden: http://www.marthastewart.com/908665/how-tietassel
Werkwijze:
Maak een magische ring en 1 l. (Zie foto in origineel patroon)
Neem het koord en houd het achter je werk met een klein stukje (ca. 5mm) verder reikt dan je 1e steek.
Haak een hst rondom het koord en in de magische ring.
Ga door met hst totdat je totaal 18 hst hebt. Wanneer je een andere maat koord gebruikt, dan moet je
meer of minder steken haken.
Wanneer je klaar bent om naar de volgende ronde te gaan, moet je de magische ring sluiten om een
cirkel te maken en haak nog 2 extra hst rondom het koord. Dit verhult het gat wat eerder ontstaan was.
Zie de foto’s op het originele patroon.
Voor de volgende ronde maak 3 hst in de 1e steek, dan 2 hst in elke steek van de ronde.
De 3e rij in elke 2e steek een steek extra haken. Voor de rest van de ronden in de basis alleen
meerderen in de steken van de vorige ronden.
Ga verder met je cirkel groter te maken totdat je over de omtrek tevreden bent voor de mand. Als je
vindt dat je cirkel rondom krult of kromtrekt dan betekent dat je meer steken moet maken (in geval van
krullen) of minder steken (in geval van kromtrekken). Een andere tip voor voorkomen van kromtrekken
is om licht aan het koord te trekken en het koord wat terug te duwen om de steken evenredig te
verdelen. Als je cirkel het koord krult dan moet je een beetje aan het koord duwen om wat meer lengte
in de cirkel te krijgen.
Om de bocht te maken en het werk van de zijkanten van je mand moet je de verhogingen staken en
gaan werken in de achterste lussen van de hst steken (alleen voor deze ronde).

Na je 1e kant ronde omhoog controleer of je mand niet te los is. Als het scheef naar buiten trekt, trek
dan licht aan het koord en strijk de steken glad totdat je tevreden bent met de hoekkant (een ruwe
rechter hoek is goed
Nu komt het makkelijke deel. Haak een hst in elke steek rondom en rondom totdat je de gewenste
hoogte hebt. Houd de spanning van het koord in de gaten en pas 4-5 keer per ronde aan, of lichtjes
aantrekken of lichtjes het koord wat terug duwen om een gelijk model te houden.
Om de handvaten te maken vouw de mand in tween en markeer de punten op elke zijde. Markeer een
gelijk aantal steken op elke kant van de mand (Ik gebruikte totaal 20 steken aan elke kant voor de man
den alleen 10 voor de 1e mand omdat het garen dicker was) and bevestig markeerders op die plekken.
Ga verder met je hst steken totdat je voor de 1e steek bent en maak 2 hst in deze steek (voor de sterkte).
Op de 1e steek markeerder stop met haken in de steken en begin om het koord alleen te haken voor een
totaal van 30 hst steken (15 hst steken voor de 1e mand).
Verbindt aan de vorige rij na de volgende stekenmarkeerder, haak 2 hst in de steek na de markeerder en
haak 1 hst per steek voor de volgende koppel van cm voor het koord aan te passen om de opening van
het handvat te maken welke je wenst. Ga verder met hst steken totdat je volgende markeerder bereikt en
herhaal deze handeling voor het 2e handvat. Wanneer je beide handvaten klaar hebt, vouw de mand om
te zien of beide handvaten gelijk hebt gedaan.
Ga door tot ongeveer 10 steken vanaf het 1e handvat en verander naar vasten voor de definitieve ronde.
Haak 1 vaste in elke steek rondom totdat je bij de 1e steek bent. Knip het koord af en werk het koord af
met 2 vasten om het eind te bedekken en 1 vaste in elke steek van de volgende 4-5 steken, halve vaste
in de laatste steek (ca.5 steken vanaf het begin van het handvat. Adhechten en draadjes wegwerken.
Misschien vindt je het leuk om je mand met kwastjes of pompoenen te versieren.
Een geweldig beschrijving hiervoor kan je hier vinden: http://www.marthastewart.com/908665/how-tietassel
Heel veel plezier met het maken van je regenboog mand!

