
 

 

 PATROON TAS in hOOOked Zpagetti model  créamour 
“ROSECARRE” 

 

Voor – en achterdeel : 
Zet 5 vasten op in een lus (werkwijze zie patroonbeschrijving “opzet cirkelvorm”).
Haak 1 keerlosse en draai het werk in de andere richting. Vanaf nu wordt er in 
in spiraalvorm; bovendien wordt er enkel in de 
rijen en in de voorste lus in de even rijen
1ste rij : Haak 1 vaste in de steek vl
vaste in de volgende steek*, herhaal nogmaals van * t
steek. Er zijn nu 11 vasten op deze rij.
2de rij : Haak 1 keerlosse en draai het werk weer om. Haak 1 vaste in de steek vlàk na de keerl
, *haak 1 vaste in elk van de twee volgende st
nogmaals van * tot * en eindig met 2 vasten in de l
keerlosse niet meegerekend!). 
3de rij : Haak 1 keerlosse en draai het werk weer om. Haak 1 vaste in de steek vlàk na de keerl
, haak 1 vaste in elk van de drie volgende st
in elk van de vijf volgende steken
drie volgende steken en eindig met 2 vasten in de l
keerlosse niet meegerekend!). 
4de rij : Haak 1 keerlosse en draai het werk weer om. Haak 1 vaste in de steek vlàk na de keerl
, haak 1 vaste in elk van de vijf volgende st
in elk van de zes volgende steken
vijf volgende steken en eindig met 2 vasten in de l
keerlosse niet meegerekend!). 
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vasten op in een lus (werkwijze zie patroonbeschrijving “opzet cirkelvorm”).
Haak 1 keerlosse en draai het werk in de andere richting. Vanaf nu wordt er in 

vorm; bovendien wordt er enkel in de achterste lus van elke steek gehaakt 
even rijen; dit om het ribbeleffect te verkrijgen.
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Haak 1 keerlosse en draai het werk weer om. Haak 1 vaste in de steek vlàk na de keerl

elk van de twee volgende steken, haak 3 vasten in de volgende steek*, herhaal 
en eindig met 2 vasten in de laatste steek. Er zijn nu 15 vasten op deze rij
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en eindig met 2 vasten in de laatste steek. Er zijn nu 20
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volgende steken, haak 3 vasten in de volgende steek
en, haak 3 vasten in de volgende steek, haak 1 vaste in 
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Haak 1 keerlosse en draai het werk in de andere richting. Vanaf nu wordt er in rijen gehaakt i.p.v. 
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Haak 1 keerlosse en draai het werk weer om. Haak 1 vaste in de steek vlàk na de keerlosse 
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5de rij : Haak 1 keerlosse en draai het werk weer om. Haak 1 vaste in de steek vlàk na de keerlosse 
, haak 1 vaste in elk van de zes volgende steken, haak 3 vasten in de volgende steek, haak 1 vaste 
in elk van de negen volgende steken, haak 3 vasten in de volgende steek, haak 1 vaste in elk van 
de zes volgende steken en eindig met 2 vasten in de laatste steek. Er zijn nu 30 vasten op deze rij 
(de keerlosse niet meegerekend!). 
6de rij : Haak 1 keerlosse en draai het werk weer om. Haak 1 vaste in de steek vlàk na de keerlosse 
, haak 1 vaste in elk van de acht volgende steken, haak 3 vasten in de volgende steek, haak 1 vaste 
in elk van de tien volgende steken, haak 3 vasten in de volgende steek, haak 1 vaste in elk van de 
acht volgende steken en eindig met 2 vasten in de laatste steek. Er zijn nu 35 vasten op deze rij (de 
keerlosse niet meegerekend!). 
Zet het werk af. 
Haak een tweede stuk op net dezelfde manier. 
Tussendeel : 
Haak een ketting van 27 lossen + 1 keerlosse en draai het werk om, haak hierop 2 rijen van elk 27 
vasten en zet het deel af. 
Assemblage :  
Haak steek per steek het voorste deel aan het tussendeel maar laat de 4 bovenste steken aan de 
bovenkant vrij (om de handtas makkelijk open te kunnen doen). Let erop bij de hoeken telkens 2 
vasten in één steek te haken zodat de hoekpunten van de vierkantvorm extra geaccentueerd 
worden. Haak ook het achterdeel op deze manier aan het tussendeel. 
Rijg een handgreep in kwart-taartvorm (verkrijgbaar bij créamour) aan beide kanten van de tas en 
trek hierbij het garen niet te strak aan. Klaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


