
CREAT IEF

NODIG:
✦   1 bol Durable Macramé (of restje van 

de koalatas)
✦   veiligheidsoogjes (8 millimeter)
✦   restje katoen voor de neus
✦   restje katoen voor de oren in dezelf-

de kleur als macramé
✦   rits

WERKWIJZE:
•  Sluit elke ronde met een halve vaste. 

Begin elke ronde met een losse.
•  Tip: verdeel de meerderingen over 

de ronden om een rondere vorm te 
krijgen.

•  Positioneer de ogen, oren en neus 
naar wens. Naai op beide helften van 
de portemonnee een helft van de rits. 
Naai de twee helften aan elkaar. 

Koalabuidel
Klein 

maar fijn
De koalatas (zie GezinsGids 28 

juli) gehaakt voor je kleuterzusje, 

-dochter of grote buurmeid? Met 

deze bijpassende portemonnee 

maak je de set helemaal af!  
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TAS (MACRAMÉ)
• Maak een magische ring.
• Ronde 1: haak zes vasten in de magische ring.
• Ronde 2: haak in elke vaste twee vasten [12].
• Ronde 3: haak in elke tweede vaste twee vasten [18].
• Ronde 4: haak in elke derde vaste twee vasten [24].
• Ronde 5: haak in elke vierde vaste twee vasten [30].
• Ronde 6: haak in elke vijfde vaste twee vasten [36].
• Ronde 7: haak in elke zesde vaste twee vasten [42].
• Ronde 8: haak in elke vaste een reliëf-vaste [42].
• Voor de voorkant: hecht af.
• Voor de achterkant: haak in elke vaste een vaste, tot 
31 vasten.

NEUS (KATOEN)
Maak een magische ring en haak 5 lossen.
Ronde 1: 1 vaste in de 2e losse vanaf de naald. 1 vaste in 
elk van de volgende 3 lossen. 3 vasten in de laatste los-
se. Ga verder aan de andere kant van de lossenketting. 
1 vaste in elk van de volgende 4 lossen. 2 vasten in de 
laatste lus.

Ronde 2: 2 vasten in de eerste vaste, 3 vasten, 2 vasten in 
de volgende 3 vasten, 3 vasten, 2 vasten in de volgende 
2 vasten.

Ronde 3: 1 vaste, 2 vasten in de volgende vaste, 3 vas-
ten,*1 vaste, 2 vaste in de volgende vaste*, haak van * tot 
* 3 keer, 3 vasten,*1 vaste, 2 vaste in de volgende vaste*, 
haak van * tot * 2 keer.

Ronde 4: *1 vaste, 2 vasten in de volgende vaste, 1 vaste*, 
3 vasten,*1 vasten, 2 vasten in de volgende vaste, 1 vaste*, 
haak van * tot * 3 keer, 3 vasten,*1 vaste, 2 vaste in de 
volgende vasten, 1 vaste*, haak van * tot * 2 keer

OREN (KATOEN)
Zie afbeelding.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positioneer de ogen, oren en neus naar wens. Naai op 
beide helften van de portemonnee een helft van de rits. 
Naai de twee helften aan elkaar. 
Veel haakplezier!
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