
Haak patroon stripe tas



BENODIGDHEDEN: 
3 strengen Bobbiny premium 100m.
Haaknaald 9 mm
schaar

Gebruikte steken:
stokjes, diep ingestoken vaste.  halve 
vaste.

WERKBESCHRIJVING
elke toer starten we bij de stokjes 
met 2 lossen, bij de vaste met 1 losse. 
Deze tellen niet mee als steek.
Sluit elke toer met een halve vaste 
in de eerste steek. Bij de kleurwissel, 
maak de steek van de vorige kleur 
niet af, de laatste doorhaling maak je met de nieuwe kleur, zoals 
hierboven te zien is. 

Zet met antarciet 12 lossen op, plus 2.  

TOER 1
begin in de 3e losse vanaf de naald, haak 12 stokjes, haak in de 
laatste losse nog 5 extra stokjes (totaal dus 6 stokjes). Zo ga je 
de bocht om, haak nu aan de andere kant avn de losseketting 
verder. Haak nu weer 12 stokjes en in de laatste maak je nog 4 
extra stokjes. ( dit zijn er dan totaal ook 6, want je eerste stokje 
zit hier ook in.)
TOER 2
Haak 13 stokjes,  dan in de volgende 4 steken over al 2 stokjes in.
Haak weer 13 stokjes, vervolgens weer in de volgende 4 steken 2 
stokjes.
TOER 3
Haak 14 stokjes, dan in 2 steken 2 stokjes , 1 stokje in de volgende, 
weer 2 stokjes in 1 steek, 1 stokje, 2 steken 2 stokjes. Haak weer 14 
stokjes, in 2 steken 2 stokjes, 1 stokje, 2 stokjes in 1 steek, 1 stokje 
en 2 steken 2 stokjes.  De bodem is nu klaar.
TOER 4
Haak deze ronde alleen in de achterste lus, vanaf nu haken we 
recht naar boven zonder meerderingen. Haak in elke steek 1 vas-
te.



TOER 5
Nu gaan we vanaf deze toer vasten maken die we lager insteken 
zodat je een mooie stevige tas krijgt en het lijkt net een gebreide 
tricot steek. Deze steek krijg je door midden in de V van de vaste 
te steken. Zie de foto hiernaast.
Haak t/m toer 8 door met deze kleur.

TOER 9-10
Haak 2 toeren met wit
TOER 11-12
Haak 2 toeren met mint
TOER 13-14
Haak 2 toeren met wit
TOER 15
Haak 1 toer met mint 
TOER 16-17
Haak nu af en toe een antarciet steekje, neem de anraciet ge-
kleurde draad achter je werk mee, daardoor wissel je makkelijk 
van kleur.  
TOER 18 
Haak 1  toer mint
TOER 19-20
2 toeren wit.
TOER 21-22
2 toeren mint
TOER 23-24
2 toeren wit
TOER 25-26
2 toeren antraciet
TOER 27
In deze toer haken we de handvatten, haak hiervoor aan alle 2 de 
zijkanten in het midden 8 lossen en sla 8 lossen over. Haak verder 
met vasten.
TOER 28
Haak vasten en om de 8 lossen haak je 12 vasten.
TOER 29 
Haak met mint nog 1 toer halve vasten.
Je haakwerk is nu klaar, maak nu nog de kwast dmv knopen.



KWAST KNOPEN:
Nu knip je 8 draden van 50 cm af en daarmee maak je 3 knopen zoals op de 
foto hieronder. Knip daarna nog 1 draad af van 35 cm om de wikkelknoop te 
maken. Wikkel de draad om de koorden heen zoals op de foto, haal je draad 
de lus aan de onderkant en trek strak aan.
Knip alle draden gelijk af en klaar is je tas!
Er zijn natuurlijk legio mogelijkheden met verschillende kleuren, erg versla-
vend... 


