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Suivez le pas à pas de comment  
travailler ce modèle sur  www . katia . com, 
paragraphe J’apprends – Vidéos pas à pas

FOURNITURES
BIG RIBBON
Modèle 49 col. vert foncé 32: 1 pelote.
Modèle 49a col. vert clair 33: 1 pelote.
Modèle 49b col. bleu pétrole 34: 1 pelote.
1 Bouton pour chaque housse

Crochet: nº 9 mm.

Points employés:
M. serrée, M. chaînette, M. coulée  
(voir page pts de base) 
Pt fantaisie (voir explication)

Pt fantaisie: 1 m. serrée en piquant le crochet, uni-
quement sur le recto, de la m. chaînette obtenue en 
travaillant le point.

ECHANTILLON
En m. serrée, crochet nº 9 mm.
10 cm. x 10 cm. = 8 m. et 9 rgs.

RÉALISATION
IMPORTANT !!! Lire page 3.
(1)   Base: monter 8 m. chaînettes et trav. en rond en 

forme de spirale selon le graphique A. On obtient 
14 m.

(2)   Continuer en travaillant avec les 14 m. en spirale 
(comme indiquent les flèches sur le graphique A) 
de la façon suivante:

1er rg: en m. serrée.
Note: passer de la m. serrée au pt fantaisie 1 m. après 
avoir terminé le rg.

pa
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COMMENT SUIVRE L’OUVRAGE: ■■ De façon à tricoter 
correctement le modèle, vous devez suivre les pas du 
1 au 3 (indiqués sur le patron) et que vous trouverez 
expliqués pas à pas au paragraphe REALISATION.

2ème, 3ème et 4ème rgs: au pt fantaisie.
5ème, 6ème et 7ème rgs: en m. serrée.
8ème, 9ème et 10ème rgs: au pt fantaisie.
11ème rg: en m. serrée.
(3)   12ème rg: 4 m. coulées, 12 m. chaînettes (pour la 

boucle), sauter 1 m. de base, 3 m. coulées, couper 
le fil et terminer.

MONTAGE ET FINITION
Coudre le bouton centré sur le verso, en face la boucle 
(voir le patron).

HOUSSE POUR PORTABLE

Abréviations

 cm. = centimètres

 p. = mailles

 = =  m. qui se trouvent 
le crochet

Graphique A

 9 1 m. chaînette

 l 1 m. serrée
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Volg stap voor stap hoe dit model 
gebreid moet worden bij: -www . katia . com 
onder het hoofdstuk leren: videos stap voor stap

BENODIGD MATERIAAL
BIG RIBBON

Model 49: kl. donkergroen 32: 1 bol

Model 49a kl. lichtgroen 33: 1 bol

Model 49b kl. petroleum 34: 1 bol
1 knoop voor elke hoes

Haaknaald: nr. 9 mm.

Gebruikte steken:
Vasten, lossen, halve vasten (zie blz. basisst.)
Fantasiesteek (zie beschrijving)

Fantasiesteek: haak 1 vaste en hierbij de haaknaald 
insteken alléén aan de voorkant v.d. losse die gevormd 
wordt bij het haken v.d. st.

STEEKVERHOUDING
In vasten, haaknaald nr. 9 mm.
10x10 cm.= 8 st. en 9 naalden

UITVOERING
BELANGRIJK !!! Zie blz. 3.
(1)   Basis: 8 Lossen opz. en hierna rond verderhaken 

in spiraalvorm volgens grafiek A. Er zijn hierna 
14 st.

(2)   Haak over de 14 st. verder in spiraalvorm (zoals 
aangegeven met de pijlen op grafiek A) op de vol-
gende manier:

1e naald: haak vasten.
Let wel: maak de wisseling van vasten voor fantasie-
steek 1 st. ná het beeindigen v.d. naald.
2e, 3e en 4e naald: haak fantasiesteek.

bl
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VOOR HET VOLGEN VAN HET WERKSTUK:■■  Om dit model 
correct te breien, moet je de stappen 1 tot 3 volgen 
(aangegeven op het patroon) en deze zijn stap voor 
stap beschreven onder de uitvoering.

5e, 6e en 7e naald: haak vasten.
8e, 9e en 10e naald: haak fantasiesteek.
11e naald: haak vasten.
(3)   12e naald: haak 4 halve vasten, 12 lossen (voor 

het lusje), sla 1 basisst. over, 3 halve vasten en 
hierna de draad afknippen en wegwerken.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN
Naai de knoop in het midden v.d. voorkant v.d. hoes 
(zie patroon).

HOES VOOR MOBIELE TELEFOON

Afkortingen

 cm. =  centimeters
 p. =  steken
 =   =  steken die 

over zijn

Grafiek A

 9 1 losse

 l 1 vaste
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