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Niveau

Benodigdheden

premium

premium

• 2 Bobbiny premium

• haaknaald nr. 10

• schaar

• evt. een sleutelring 

Gebruikte steken:

• vasten

• halve vasten

• vasten achterin ingestoken.

Werkbeschrijving eucalyptus easy bag

Haak 20 lossen plus 1 (deze telt niet als eerste 

vaste)

Toer 1: 

Haak in de 2e losse vanaf de haaknaald in elke 

losse 1 vaste, haak in de laatste losse nog 3 vasten 

zodat je de bocht omgaat ( totaal dus 4 vasten in de 

laatste losse).

Haak nu aan de andere kant van de losse ketting 

verder. Haak 19 vasten tot aan het einde. Haak nu 

in de laatste losse nog eens 3 vasten zodat je weer 

de bocht omgaat. Sluit de toer met een halve vaste 

in de 1e vaste van het begin van de toer.

Toer 2: 

Haak 1 losse (deze telt niet als de eerste vaste) haak vervolgens 18 vasten in 

de volgende steken. Haak in de volgende  4 vasten steeds 2 vasten in 1 steek. 

Haak 18 vasten,  haak in de volgende 4 vasten steeds 2 vasten in elke steek. 

Sluit de toer met een halve vaste in de 1e vaste van het begin van de toer. 

De bodem is nu klaar.

De easy bag

Dit patroon bevat 2 varianten, aan jou de keus welke je wilt maken.

De eucalyptus tas is het model met de kleindere bodem en de kortere handvat-

ten. De Grey melange tas heeft een grotere bodem waardoor de gehele tas gro-

ter wordt en de handvatten zijn lang genoeg om over je schouder te dragen.

Je kan de patronen natuurlijk ook combineren een kleinre tas met langere 

handvatten, het is allemaal aan jou! 
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Toer 3-16:

Vanaf nu sluiten we de toer niet meer maar haken we door als een spiraal.

Haak 1 losse, haak vervolgens alleen maar vasten in de achterste lus. 

Toer 17-19

Haak vanaf nu vasten in het lusje achter de steek, 

waardoor de steek die daaronder zit naar voren 

komt.  ( zie de foto)

Toer 20

Haak deze toer gewone vasten maar sla aan allet-

wee de zijkanten 8 steken over en haak hier 15 lossen om de handvatten te 

maken.

Toer 21:

Haak een toer vassten waarbij je ook om de lossenketting heen haakt. maak 

lekker veeel vasten om de lossenketting heen zodat het handvat mooi opge-

vuld wordt.  Haak na de laatste vaste nog 1 halve vasten en werk je draad weg. 

En klaar is je easy bag!

Werkbeschrijving grey melange easy bag.

Haak 16 lossen plus 1 (deze telt niet als eerste vaste)

Toer 1: 

Haak in de 2e losse vanaf de haaknaald in elke losse 1 vaste, haak in de laat-

ste losse nog 3 vasten zodat je de bocht omgaat ( totaal dus 4 vasten in de 

laatste losse).

Haak nu aan de andere kant van de losse ketting verder. Haak 15 vasten tot 

aan het einde. Haak nu in de laatste losse nog eens 3 vasten zodat je weer de 

bocht omgaat. Sluit de toer met een halve vaste in de 1e vaste van het begin 

van de toer.

Toer 2: 

Haak 1 losse (deze telt niet mee als steek) haak vervolgens 14 vasten in de 

volgende steken. Haak in de volgende  4 vasten steeds 2 vasten in 1 steek. 

Haak 14 vasten,  haak in de volgende 4 vasten steeds 2 vasten in elke steek. 

Sluit de toer met een halve vaste in de 1e vaste van het begin van de toer. 

Toer 3:

Haak 1 losse (deze telt niet mee als steek) haak vervolgens 15 vasten. Haak 2 

vasten in 1 steek, haak 1 vasten, haak 2 vasten in 1 steek, haak 1 vaste, haak 2 

vasten in 1 steek, haak 1 vaste, haak 2 vasten in 1 steek. Haak 15 vasten,  haak 

2 vasten in 1 steek, haak 1 vasten, haak 2 vasten in 1 steek, haak 1 vaste, haak 

2 vasten in 1 steek, haak 1 vaste, haak 2 vasten in 1 steek. Sluit de toer met 

een halve vaste.

De bodem is nu klaar.
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Klaar is je Easy bag! Heel veel plezier ermee.

Het patroon is met veel zorg samengesteld, doch Bobbiny is niet aanspra-

kelijk voor eventuele onjuistheden in het patroon.

Toer 4-17

Vanaf nu sluiten we de toer niet meer maar haken we door als een spiraal.

Haak 1 losse, haak vervolgens alleen maar vasten in de achterste lus.

Toer 18-20

Haak vanaf nu vasten in het lusje achter de steek, waardoor de steek die 

daaronder zit naar voren komt.  ( zie de foto)

Toer 21:

Haak deze toer vasten in de achterste lus, maar sla aan alletwee de zijkanten 

12 steken over en haak hier 25 lossen om de handvatten te maken.

Toer 22-23:

Haak vasten in de achterste lus, haak gewonbe vasten in de lossenketting ( 

dus niet om de lossenketting heen), haak als laatste steek een halve vaste en 

werk je draad weg.


