Opmerkingen vooraf:
•
•
•

Dit tasje wordt 21 cm breed en 19 cm hoog. De opzetketting voor dit tasje is 28
lossen (27 steken). Wil je een kleiner tasje? Haak dan 25 (28-3) of 22 (28-6) lossen.
Wil je een groter tasje? Haak dan 31 (28+3) of 34 (28+6) lossen.
Ik heb voor dit tasje één hele bol Durable Cosy fine gebruikt en kwam precies uit.
Haak je los, neem dan een bol extra voor de zekerheid.
Dit project is fantastisch om je restjes op te haken. Met elk ander type garen en
bijpassende haaknaald is het een patroon dat ik zeker aanraad!

Wat heb je nodig voor dit cadeautasje?
•
•
•
•
•

Een bol Durable Cosy fine (ik gebruikte kleur 289, Fine Blue Gray)
Haaknaald 5,0 mm
Steekmarkeerders
Schaar
Naald

Welke steken gebruik je?
•
•
•
•

l = losse
hv = halve vaste
v = vaste
stk = stokje

Afmetingen van het tasje
Dit tasje wordt ongeveer 21 cm breed en 19 cm hoog. Zie
Opmerkingen vooraf hoe je het tasje groter of kleiner kunt
maken.
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PATROON
TASJE
Haak 28 lossen.
T1. Haak 2 v in de 2e l, haak in de volgende 25 l een v en haak 3 v in de laatste l (je eerste l
van de ketting). Haak langs de andere kant van de lossenlijn verder, haak in de volgende 25 l
een v en haak nog 1 v in de laatste l (waar je de eerste 2 v ook in hebt gehaakt). (=56 steken).
Plaats een steekmarkeerder in de eerste v en de middelste van de 3 v van toer 1.
T2. Keer je werk niet, maar haak spiraalgewijs door. Haak 2 v in de volgende steek (daar
waar de steekmarkeerder in zit). Haak rondom v, waarbij je 3 v in de v met de
steekmarkeerder haakt. Haak nog één v in de laatste v (waar je de eerste 2 v ook in hebt
gehaakt). (=60 steken).
T3 en 4. Keer je werk niet, maar haak spiraalgewijs door. Haak v. (=60 steken) Sluit na toer 4
de toer met een hv in de 1e v.
T5. Keer je werk. Haak 1 losse, haak een v in de eerste v. *3 l, 3 v overslaan, 1 v in de
volgende 3 v*. Herhaal ** tot de laatste 5 steken. 3 l, 3 l overslaan, 1 v in de laatste twee v.
Sluit met een hv in de 1e losse van toer 5.
T6. Keer je werk. Haak 1 losse, 1e v overslaan, *1 v overslaan, 5 stk in lossen-opening, 1 v
overslaan, 1 v in de middelste v (2e van 3) * Herhaal ** en eindig met 1 v in de 1e losse van
toer 5. Sluit de toer met een hv in de 1e losse van toer 6.
T7. Keer je werk. Haak 3 lossen, sla 1 v en 1 stk over, * 1 v in de volgende 3 stk (2e, 3e en 4e),
3l, sla 1 stk, 1 v en 1 stk over * Herhaal ** tot laatste groepje en eindig met 2 l, 1 stk
overslaan, 1 v in 1e losse van toer 6. Sluit de toer met een hv in de 3-lossen-opening toer 7.
T8. Keer je werk. Haak een hv in de laatste v van toer 7. Haak 3 lossen, 2 stk in 2-lossenopening. *1 v overslaan, 1 v in de middelste v (2e van 3), 1 v overslaan, 5 stk in lossenopening* Herhaal ** en eindig met 3 stk in de eerste 3-lossen-opening van toer 7. Haak een
hv in de 3e losse van de eerste 3 lossen van toer 8.
T9. Keer je werk. Haak 1 l, 1e stk overslaan, 1 v in volgende stk. *3 l, sla 1 stk, 1 v en 1 stk
over, 1 v in de volgende 3 stk (2e, 3e en 4e)* Herhaal ** en eindig met 1 v in het laatste stk
en een 1 v in de 3e losse van de eerste 3 lossen van toer 8. Sluit de toer met een hv in de 1e
losse van toer 9.
T10. Herhaal toer 6.
T11. Herhaal toer 7.
T12. Herhaal toer 8.
T13. Herhaal toer 9.
T14. Herhaal toer 6.
T15. Herhaal toer 7.
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T16. Herhaal toer 8.
T17. Herhaal toer 9.
T18. Herhaal toer 6.
T19. Herhaal toer 7.
T20. Herhaal toer 8.
Hecht af.

HENGSELS (MAAK ER 2):
Haak een ketting van 55 lossen. Start in de 2e losse vanaf de naald. Haak 54 v.
Hecht af.
Naai de hengsels vast aan het tasje en werk alle draden weg.
Klaar!
Mocht je nou erg blij worden van dit gratis patroon en in de toekomst graag meer gratis
patronen van mij willen zien, doneer dan een bedrag naar keuze door hier te klikken. Alvast
bedankt!

Heb je dit tasje gehaakt? Ik zou het super
vinden als je de foto deelt via Instagram en
mij hierin noemt: @Laurapetrahaakt

Dit patroon mag niet gebruikt worden voor
commerciële doeleinden. Dit patroon is alleen
voor eigen gebruik en het is niet toegestaan
de inhoud van dit patroon te kopiëren, te
delen of door te verkopen.
Copyright Laura Pietersma – Laura Petra
Haakt/Crochet Away With Me 2021
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