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Afmetingen:

43x35 cm open
43x16 cm gesloten

Materiaal:
Striscia garen– Borgo de'Pazzi Firenze® - kleur nr. 6 (jeans): 4 bollen
Striscia garen - Borgo de'Pazzi Firenze® - kleur nr. 3 (roze): 2 bollen
Haaknaald nr. 4
Stopnaald
1 Knoopje

Werkwijze:

Begin met garen kleur nr. 6 en haak 51 losse steken, haak dan 62 rijen, 50 vasten in elke rij.

Naaldenhouder (zak):
Begin met het garen kleur nr. 3 en haak 17 losse 
steken, haak dan 62 rijen, 16 vasten in elke rij.

Voeg de zak toe aan de onderrand met de 
haaknaald en het garen kleur nr. 6
Naai de secties voor de naalden met de 
stopnaald en met garen kleur nr. 6, (Ik heb 11 
secties van 4 rijen voor kleine naalden en 3 
secties van 6-rijen voor dikke naalden gemaakt). 

Accessoireshouder

Begin met garen kleur nr. 3 en haak 17 losse steken,  haak dan 24 rijen, 16 vasten in elke rij.
Haak een andere zak op dezelfde manier.

Voeg de twee zakken toe op dezelfe afstand, boven de naaldenhouder zak:

http://Striscia/
http://www.gomitoli.com/it/borgo-de-pazzi/325-striscia.html


Haak een rij vasten rond om het werk, om een boord te maken:

Lus: Maak 12 losse steken in het midden van de bovenkant, u maakt zo een knoopsgat.

Voeg één knoopje toe ter hoogte van de lus.



ENGLISH

Size:

43x35 cm open
43x16 cm closed

Materials:
Striscia – Borgo de' Pazzi Firenze® - col 6 (jeans): 4 balls
Striscia- Borgo de' Pazzi Firenze® - col 3 (pink): 2 balls
Crochet Hook nr 4 mm
Sewing needle for wool 
1 button

Execution:

With col. 6 yarn crochet  51 chains and single 
crochet for 62 rows (50 stitches in each row). 

Needle holder (pocket):
With col. 3 yarn crochet 17 chains and single 
crochet for 62 rows (16 stitches in each row)

Apply the “pocket” to lower border with crochet 
hook and col. 6 yarn. 
With sewing needle and col. 6 yarn, sew the sections (I made 11 4-rows sections and 3 6-rows 
sections, for larger needles). 

Accessories holders

With yarn col. 3 crochet 17 chains – single crochet for 24 rows (16 stitches in each row).  
Crochet a second pocket in the same way. 

With yarn col. 6 and crochet hook, apply both pockets at the same distance, above the needle-
holder pocket:

http://Striscia/
http://www.gomitoli.com/it/borgo-de-pazzi/325-striscia.html


Single crochet around all sides to make a border:

Eyelet: in the middle of  upper border, crochet 12 chains to make a loop. 

Apply a button in conjunction with the loop.


