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Niveau

Benodigdheden

premium

premium

premium

• 3 strengen Bobbiny premium, 2 van de 

hoofkleur en 1 voor de streep.

• haaknaald nr. 10

• schaar

• evt. een sleutelring 

Gebruikte steken:

• stokjes

• vasten

• diep ingestoken vaste

Telpatroon bodem

Werkbeschrijving

Haak 12 lossen plus 3 (deze telt als het eerste stokje)

Toer 1: 

Haak in de 4e losse vanaf de haaknaald in elke losse 1 stokje, haak in de 

laatste losse nog 5 stokjes zodat je de bocht omgaat.

Haak nu aan de andere kant van de losse ketting verder. Haak 11 stokjes tot 

aan het einde. Haak nu in de eerste losse nog eens 5 stokjes zodat je weer de 

bocht omgaat. Sluit de toer met een halve vaste in de 3e losse van het begin 

van de toer.

Toer 2: 

Haak 3 losse (deze telt als het eerste stokje) haak vervolgens 10 stokjes in de 

volgende steken. Haak in de volgende  6 stokjes steeds 2 stokjes in 1 steek. 

Haak 10 stokjes,  Haak in de volgende 6 stokjes steeds 2 stokjes in elke steek. 

Sluit de toer met een halve vaste in de 3e losse van het begin van de toer. 

Toer 3:

Haak 3 losse (telt als eerste stokje),  Haak 10 stokjes in de volgende steken,  

haak in de volgende 12 steken in ieder stokje 2 stokjes. Haak 10 stokjes,  haak 

in de volgende 12 steken in ieder stokje 2 stokjes. Sluit de toer met een hal-

ve vaste  in de 3e losse van het begin van de toer.  De bodem is nu klaar.
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Toer 4:

Haak 1 losse ( deze telt niet als steek), haak vervolgens in elke steek  1 vaste 

in de achterste lus zodat je een mooie opstaande rand krijgt. 

Toer 5:

Haak 1 losse ( deze telt niet als steek), * haak 1 vaste in de achterste lus, 

haak 1 diep ingestoken vaste*. Dat doe je door de haaknaald niet in de boven-

ste 2 lusjes te steken, maar lager in het midden van de V. 

Toer 6:

Herhaal toer 5, bij het sluiten van de toer wisse-

len van kleur.

( dus de laatste doorhaling van de halve vaste 

haak je met de nieuwe kleur). 

Deze steek blijf je herhalen t/m toer 24.

Haak steeds 3 toeren met 1 kleur en wissel dan van 

kleur t/m toer 25. 

Toer 25:

Vouw aan beide zijkanten 8 steken naar binnen zet deze even vast met een 

klein stukje draad, zo ontstaat er een mooie plooi.

Haak vervolgens deze toer de steken hetzelfde als voorgaande toer, maar je 

slaat de naar binnen gevouwen steken dus over. 

(totaal haak je deze toer dus 16 steken minder). 

Wissel van kleur.

Toer 26:

Haak 1 losse, ( deze telt niet mee) en haak vervolgens 

alleen maar vasten.

Toer 27:

Haak 1 losse ( deze telt niet mee). Haak vervolgens vas-

ten, maar maak aan de voor- en achterkant 2 openingen 

door 8 vasten over te slaan en daar 15 

lossen te haken om de handvatten te maken. Haak de 

toer door met vasten en sluit met een halve vaste.

Toer 28:

Haak 1 losse (deze telt niet mee als steek), haak vasten ook om de losse van de 

handvatten heen, vul deze mooi op dat de handvatten lekker stevig worden.

Haak de toer door met vasten en sluit met een halve vaste.

Toer 29:

Haak 1 toer halve vasten om een mooie stevige bovenrand te maken. Knip de 

draad af en hecht af.
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Werkbeschrijving hanger:

Knip 4 draden van 80 cm.

Knoop 5 a 6  kruisknopen onder elkaar 

met de 4 draden ( 2 aan 2).

Bevestig aan de bovenkant een draad 

om de hanger aan op te hangen.

Kruisknoop

Wikkelnoop

Knip 1 draad van 30 cm om de wikkel-

knoop aan de onderkant van de kruis-

knopen te maken.

Knip de draden aan de onderkant ge-

lijk af.

Klaar is je Nautic  tas ! Heel veel plezier ermee.

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

kelijk voor eventuele onjuistheden in het patroon.


