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Betekenis afkortingen en symbolen:  
l = losse
v = vaste

hv = halve vaste
lossenboog = lossenboog

Een gehaakte boodschappentas van katoengaren
Haak een boodschappentas met het patroon op deze pagina. De gehaakte tas is gemaakt met twee soorten 
steken en is ideaal voor beginners. Het wordt gemaakt door een vierkant te haken en vervolgens de rand en 

hengsels rond het vierkant te haken.

1.  Haak 140 l

2.  Haak een v in de 8ste l, haak ”5 l, skip 3 l en haak 1 v 
in de 4de l”. Herhaal van ” tot ” het einde van de rij.

3.  Keer met ”5 l. Zet vast in de lossenboog met een v”. 
Herhaal van ” tot ” het einde van de rij.

4.  Herhaal rij 3 tot je 29 rijen hebt.

5.  Haak rij 30 als volgt; 4 v en 1 hv in de lossenboog 
eronder om een strakke rand te krijgen zoals de 
begin rand.

6.  Keer het gehaakte vierkant. Haak aan de linkerkant; 1 
v in elke rand van de lossenboog; 30 steken.

7.  Keer met 1 l. Haak terug met een rij v. Haak een totaal 
van 6 rijen van v. Knip het garen af.

8.  Herhaal 6 & 7 en haak in de tegenoverliggende rand 
van het gehaakte vierkant, maar knip het garen niet 
af.  De zijkanten van het gehaakte vierkant worden 
de bovenste rand van de tas. 

9.  Draai het werk om de zijkanten van de tas te haken. 
Begin met 5 v, die worden gehaakt in de bovenrand 
van de v.

10.  Haak 2 v in elke lossenboog. Sluit de rij af met 5 v in 
de tegenoverliggende stevige rand van de sectie. 
Knip het garen niet af.

11.  Maak een ketting van 60 l voor het hengsel.

12.  Herhaal de stappen 9 & 10 op de laatste kant van het 
gehaakte vierkant.

13.  Zet het hengsel vast met een v in de eerste v aan de 
tegenoverliggende kant. Haak nog 4 v op de bovenrand.

14.  Haak 22 v in de eerste v langs de rand.

15.  Minder de volgende 26 v tot 13 v door de 
haaknaald door de steek te duwen, om te slaan, 
terug te trekken en de lus op de haaknaald te 
laten. Herhaal in de volgende steek; sla om en haal 
de haaknaald door alle 3 de lussen.

16.  Haak 22 v + de 5 v in de bovenrand. Haak ook 1 v 
in elke v van het hengsel.

17.  Herhaal de stappen 14 tot 16.

18.  Haak 1 v in elke v rond de hele cirkel; een totaal 
van 6 rijen.

19.  Knip het garen af en hecht af.


