
 

TASJE HAKEN 

 

Materialen :  
*1 kluwen Ztringz of hOOOked Zpagetti   

*een haaknaald van 8 mm (of dikker al 

naargelang de gekozen draad 
*een tasjes sluiting van PRYM model “Marylin” 

kleur zwart  referentie 615.105 
 

Afkortingen : 

V = vaste 
L = losse 

ST = steek of steken 

 

Werkwijze : 

Zet 7 L op, waarvan de laatste dient als keerlosse, haak terug naar het begin van de ketting toe in elke van de 5 

volgende L 1 V, in de laatste L helemaal op het hoekje haak je 3 V in dezelfde ST. Haak aan de onderkant van de 

lossenketting verder zodat je spiraalsgewijs verder haakt in doorgaande toeren : haak 1 V in elk van de 5 

onderste lusjes van de lossenketting en haak 3 V in de keerlosse aan het begin van het werk; haak nu aan de 

bovenkant weer verder. Haak 1 V in elk van de 5 volgende ST, haak 2 V in elk van de 3 volgende ST;  haak 1 V in 

elk van de 5 volgende ST , haal telkens 2 V in elk van de 3 volgende ST. Haak 1 V in elk van van 6 volgende ST, 

haak telkens 2 V in elk van de 4 volgende ST, haak 1 V in elk van de volgende 7 volgende ST, haak telkens 2 V in 

elk van de 4 volgende ST, haak 1 V in elk van de 8 volgende ST. 

Nu is de bodem klaar en haken we 1 toer volledig rond zonder meerderingen waarbij enkel in het achterste lusje 

van de ST wordt gestoken met de haakpen (dit is om het randje te verkrijgen). Er horen nu 30 ST op de toer te 

zitten. Haak vervolgens nog een volledige toer van 30 V rondom waarbij terug door beide lusjes wordt gestoken 

met de haakpen. 

Voor de verbreding haken we nu weer een toer met meerderingen : haak 1 V in elk van de volgende 4 ST, haak 2 

V in de volgende ST, haak 1 V in elk van de volgende 14 ST, haak 2 V in de volgende ST, haak 1 V in elk van de 

volgende 10 ST; er zijn nu 32 ST op de toer. Haak 1 volledige toer zonder meerderingen. Nog eens voor de 

verbreding haken we nu weer een toer met meerderingen : haak 1 V in elk van de volgende 4 ST, haak 2 V in de 

volgende ST, haak 1 V in de volgende  ST, haak 2 V in de volgende ST, haak 1 V in elk van de volgende 13 ST, 

haak 2 V in de volgende ST, haak 1 V in de volgende  ST, haak 2 V in de volgende ST, haak 1 V in elk van de 

volgende 9 ST; er zijn nu 36 ST op de toer. 

Haak vervolgens nog 3 toeren zonder meerderingen volledig rond.  

Stop de begin- en einddraadjes netjes in en rijg 2 handgrepen aan de bovenkant van de tas met hetzelfde garen, 

knoop goed vast en werk de draadjes netjes in.  

 

Ontwerp : Nadine Buffet  

                                                                         

 


