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Niveau

Benodigdheden

junior

junior

• 4 strengen Bobbiny junior, 2 van 

dezelfde kleur voor de bodem, boven-

kant en het hengsel.

• haaknaald nr. 8

Gebruikte steken:

• vasten

• gekruiste stokjes

Werkbeschrijving

Bij het haken van de tas begin je elke toer met een losse, deze telt niet mee 

als steek. Je sluit elke toer met een halve vaste in de eerste vaste van de 

toer.

Toer 1: 

Maak een magische ring en haak hierin 6 vasten. Wil je geen magische ring 

gebruiken haak dan 4 lossen, sluit deze met een halve vaste en haak hierin 6 

vasten

Toer 2:

Haak in elke vaste 2 vasten  (12 v) 

Toer 3:

*1 v, 2 v in 1 steek.* Herh. *-* (18 v)

toer 4:

*2 v, 2 v in 1 steek  * Herh.*-* (24v.)

toer 5:

*3 v, 2 v in 1 steek.* Herh. *-* (30 v.)

toer 6:

*4 v, 2 v. in 1 steek.* Herh. *-* (36v.)

toer 7:

*5 v, 2 v. in 1 steek.* Herh. *-* (42v.)

toer 8:

*6 v, 2 v. in 1 steek.* Herh. *-* (48v.)

toer 9:

*7 v, 2 v. in 1 steek.* Herh. *-* (54v.)

toer 10:

*8 v, 2 v. in 1 steek.* Herh. *-* (60v.)

toer 11:

Haak alleen maar vasten

toer 12:

*9 v, 2 v. in 1 steek.* Herh. *-* (66.)

Toer 13: 

Haak alleen maar vasten.

Toer 14: 

wissel van kleur naar, haak alleen maar vasten
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Toer 15:

Wissel van kleur, haak alleen maar vasten.

Toer 16-41:

Blijf toer 14 en 15 afwisselen.

Toer 42-45:

Wissel van kleur naar, haak alleen maar vasten.

Toer 46:

Haak 5 vasten,*1 losse 1 steek overslaan 10 vasten*, 

herhaal *-*nog 5 keer, haak 1 losse en 5 vasten. Dit 

zijn de openingen voor het koord.

Toer 47-50:

Haak alleen maar vasten.

Toer 51:

Haak halve vasten.

De band:

Toer 1:

Haak 60 lossen, plus 1 losse ( deze telt niet als steek)

Toer 2:

Haak 60 vasten

Toer 3:

Haak 3 lossen, nu gaan we gekruiste stokjes haken, dat doen we als volgt:

Sla 1 steek over en haak hierin 1 stokje, vervolgens ga je terug naar de over-

geslagen steek en haak hierin ook een stokje. Dit blijf je herhalen tot aan 

het einde. je haakt in de laatste losse nog 1 gewoon stokje.

Toer 4: 

haak 1 toer vasten.

De band is nu klaar, bevestig deze met beide zijden aan de bovenkant van de 

tas. ( net onder de openingen van het koord) aan alle twee de zijkanten.

Het koord:

Knip 4 draden van 2,20m maak aan het einde een knoop zodat ze aan elkaar vast 

zitten. Bevestig deze ergens aan vast ( bijv een deurklink), of laat iemand 

anders het einde vast houden.

Nu ga je alle 4 draden draaien, steeds 1 kant op.  Houd de draden steeds op 

spanning, als je de spanning iets laat vieren gaat hij in elkaar draaien. 

Ga door totdat je voelt dat er heel veel spanning op staat.

Bevestig nu iets zwaars met een oog aan de draden. ( ik gebruikte een moer-

sleutel, maar een sleutelbos kan bijv. ook) Rijg de 4 draden door de ronde 

opening van de moersleutel totdat deze in het midden van het koord zit. Houd 

ondertussen de draden op spanning. Ga nu op een stoel staan en laat de moer-

sleutel hangen terwijl je het koord aan de beide uiteinden vasthoud. Het 

koord gaat nu vanzelf in elkaar draaien. Als hij uitgedraaid is knip je de 

draden door, maak aan alle twee de uiteinden een knoop en klaar is je koord!

Rijg deze door de openingen en klaar is je Beach Bag!!

Het patroon is met veel zorg samengesteld, doch Bobbiny Cords is niet 

aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in het patroon.


