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actief

tekst L. Blok-Boer  foto’s Huibert van Rossum

W
at is handiger als je 
weggaat, een grote of 
kleine tas? Wie sleutels 

in een grote tas opbergt, moet vaak 
zoeken. Soms is een klein tasje, 
waar toch genoeg in kan, zeker 
net zo handig. Haak er zelf één; 
het patroon is heel éénvoudig en 
je kunt zelf de juiste kleur bepalen. 
Twee bolletjes garen zijn voldoen-
de. Maak er een kort handvat aan, 
zodat het tasje gemakkelijk is vast 
te houden. Heb je de smaak van het 
haken te pakken, dan haak je hem 
toch in een zomer- en winterkleur? 
Het is een eenvoudig en gezellig 
handwerkje om te doen!

n       Kwaliteit: PHIL NOÉ
n       Kleur: ÉGLANTINE 
n       26x16 cm, 2 bollen
n        Samenstelling van het 

model: 50 procent 
katoen – 50 procent 
acryl

n   Programma voor 
wol of fijne was, bij 
voorkeur koud of op 
maximaal 30 graden. 
Lichtjes centrifuge-
ren. Niet in de droger 
stoppen, maar in de 
lucht laten drogen

GEBRUIKTE STEKEN

Losse of kettingsteek
Stokje: 1 omslag, de haaknaald 1 
steek insteken, 1 lus doorhalen, 
1 omslag en deze door de eerste 
2 lussen halen, 1 omslag en deze 
door de laatste 2 lussen op de 
haaknaald halen.

Zes samen afgehaalde steken 
*1 omslag, de haaknaald in 1 
steek insteken, 1 lus doorhalen, 
1 omslag, de draad door 2 lussen 
halen*, herhaal van *tot* 6 maal in 
totaal waarbij je in dezelfde steek 
insteekt, 1 omslag en de draad 
door de laatste 7 lussen op de 
haaknaald halen. 

PROEFLAPJE

10 cm stokjes, haaknaald nr. 3 = 
19 st. en 11 rijen.

Klein

tasje
&

handig

Benodigdheden
n  Haaknaald nr. 3 

n  Voering voor de tas 
25 cm

n  1 ritssluiting van 
21 cm
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WERKWIJZE

n    Haak een basisketting van 
49 st. met haaknaald nr. 3 
en haak stokjes en 6 samen 
afgeh. stk. (zie telpatroon)

n    Elke rij stokjes begint met 3 
losse, die tellen als 1e steek 
van de rij

n   Hecht op 16 cm (17 rijen 
totaal) het werk af

n  Haak een tweede zelfde stuk
n    Haak een ketting van 68 los-

sen en haak stokjes hierop en 
hecht af. Dit is het handvat

n    Sluit de 2 stukken aan 3 
kanten

n   Naai het handvat aan een 
bovenkant van het tasje

n    Naai een ruimteplooi van 5 
cm in de bovenkant van de 
voering (het tasje zelf heeft 
geen ruimteplooi)

n    Zet de ritssluiting in de voe-
ring en naai de voering van 
het tasje met naaigaren aan 
de binnenkant


