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Dit gave haakpatroon is ontworpen 
door Irma Koopman en hier, met haar 
toestemming, met jullie gedeeld. 
Andere haakpatronen van Irma vind je 
via deze link. 

Ik wilde een tas ontwerpen voor de 
zomer. Lekker vrolijk en licht. In eerste 
instantie een schuine, kleine tas voor de 
telefoon en portemonnee. Maar al snel 
volgde er een grotere voor als er echt 
spullen mee moeten. 

In mijn hoofd zie ik ook nog een mooie 
met een halve mandala in verloopgaren 
of met een regenboog tegen zwart. 
Kortom er volgen er vast meer. 

 

Garen 

Ik haakte de kleine met 2 bollen Double Four katoen en de grotere met restjes 
Saskia (lichtpaars is precies 1 bol, geen draadje over) 

Grote tas 

Meerdering =  2 stokjes in 1 steek. Begin met 14 lossen 

Toer 1: Stokje in de vierde losse en in iedere 
volgende steek. In de laatste (11de) steek 5 
stokjes en haak aan de andere kant van de 
lossen nog 10 stokjes. 
Toer 2: Haak 10 stokjes en dan 5 x 
meerdering met 1 stokje in de steek daarna 
en weer 10 stokjes. 
Toer 3: Haak 10 stokjes en dan 5 x 
meerdering met 2 stokjes in de steken daarna 
en weer 10 stokjes. 
Toer 4: Haak 10 stokjes en dan 5 x 
meerdering met 3 stokjes in de steken daarna 
en weer 10 stokjes. 
Toer 5: Haak 10 stokjes en dan 5 x 
meerdering met 4 stokjes in de steken daarna 
en weer 10 stokjes. 

https://eenmooigebaar.nl/irma-koopman/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/
https://eenmooigebaar.nl/irma
https://eenmooigebaar.nl/attic24/mandala/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/stokjes/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/losse/
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Toer 6: Haak 10 stokjes en dan 5 x meerdering met 5 
stokjes in de steken daarna en weer 10 stokjes. 
Toer 7: Haak 10 stokjes en dan 5 x meerdering met 6 
stokjes in de steken daarna en weer 10 stokjes. 
Toer 8 -?: Ga zo door, iedere toer 1 extra stokje na de 
meerdering. 

Bij mijn hoge tas waren het 24 stokjes na de meerdering. 
Als je halve cirkel groot genoeg is hecht je af. 

Dan haak je de bodem van de tas. Ik wilde een brede tas 
dus haakte ik 20 vasten direct aan het midden van de halve 
cirkel. 

Haak zoveel toeren als je wilt. Ik haakte er 64.De bodem 
moet minimaal even breed zijn als de rest van de halve 
cirkel. Mooier is het als de bodem iets smaller is want dan 
zie je beide panden straks. 

Nu haak je nog een halve cirkel. Die naai je aan de andere 
kant van de bodem. Let goed op dat je bij beide halve 
cirkels de goede kant naar boven hebt. 

Als je wilt kun je de tas nu voeren. Dat is best een 
lastig klusje. Zeker als je, zoals ik gedaan heb, de 
overlappen als vakjes wil gebruiken. 

Nu kun je de tas in elkaar zetten. Goed opletten 
welke kant over welke moet! 

 

Kleine tas 

In principe haak je een halve mandala. Welke je ook maar wilt. Een halve ronde 
Mandale en een halve ronde dicht (of met af en toe een rij stokje-losse) 

BORDEAUXROOD 

Toer 1: Magische ring, 2 lossen, 6 stokjes in de ring, 3 lossen en keer je werk 
Toer 2: 1 stokje in dezelfde steek als de 3 lossen en 2 stokjes in iedere steek maar 
in de laatste maar 1 stokje. 4 lossen en keren 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/vasten/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/magische-ring/
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Toer 3: 1 stokje in dezelfde steek (maakt 
samen een V-steek), sla 1 steek over, haak 
weer een V-steek (stokje-losse-stokje) en 
herhaal dit tot het eind. 2 lossen en keren 
Toer 4: Haak in iedere V-steek 3 stokjes en 
haak 1 stokje in de 4 lossen lus van de 
vorige toer. 4 lossen en keer. 
Toer 5 en 6: Herhaal toer 3 en 4 maar bij 
de laatste Toer 3 lossen ipv 4 
Toer 7 : 1 stokje in dezelfde steek als de 3 
lossen, 1 stokje in iedere steek maar 2 
stokjes in de laatste. 3 lossen en keren. 
Toer 8: In dezelfde steek als de 3 lossen 
haak je (2 stokjes samenhaken, 2 lossen, 3 
stokjes samenhaken). Sla 2 steken over (3 
stokjes samenhaken, 2 lossen, 3 stokjes 
samenhaken in 1 steek), sla weer 2 steken 
over en herhaal. 3 lossen en keren. 
Toer 9: In iedere lossenboog haak je (2 
stokjes, 1 losse, 2 stokjes). In de laatste 
steek (de 3 lossen) haak je 1 stokje. 3 
lossen en keren. 
Toer 10: Vaste in de eerste lossenboog, 7 lossen, vaste in de lossenboog, enz. 
Sluit met een halve vaste in de laatste steek (dus in de derde lossen van de vorige 
toer). 5 lossen en keren. 
Toer 11: Vaste in lossenboog, 5 lossen, vaste in volgende boog, enz. Laatste steek 
is dus een vaste in de boog. 
Toer 12: 3 stokjes in de eerste boog, 6 stokjes in de volgende bogen en weer 3 
stokjes in de laatste boog. 1 losse en keren. 
Toer 13: Vaste in dezelfde steek als de losse. 6 lossen en vaste tussen het derde 
en vierde stokje in iedere boog. Vaste in het laatste stokje. 3 lossen en keren. 
Toer 14: 5 stokjes in de eerste boog, 8 stokjes in de volgende bogen en weer 5 
stokjes in de laatste boog. 1 losse en keren. 
Toer 15: Vaste in dezelfde steek als de losse. 7 lossen en vaste tussen het vierde 
en vijfde stokje in iedere boog. Vaste in het laatste stokje. 3 lossen en keren. 
Toer 16: 6 stokjes in de eerste boog, 10 stokjes in de volgende bogen en weer 6 
stokjes in de laatste boog. 1 losse en keren. 
Toer 17: Vaste in dezelfde steek als de losse. 8 lossen en vaste tussen het vijfde 
en zesde stokje in iedere boog. Vaste in het laatste stokje. 3 lossen en keren. 
Toer 18: 7 stokjes in de eerste boog, 12 stokjes in de volgende bogen en weer 7 
stokjes in de laatste boog. Afhechten. 
 

WIT 

Je kunt deze ook gewoon dicht haken. Half rondje. 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halve-vaste/
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Toer 1: MR 2 lossen en 6 stokjes. 3 lossen en keren. 
Toer 2: 1 stokje in dezelfde steek als de lossen. 2 stokjes in iedere steek. 4 lossen 
en keren.  
Toer 3: Stokje plus losse in iedere steek. 3 lossen en keren. 
Toer 4: Stokje in iedere steek, in de 5e, 9de, 13e, 17e en 21ste steek 2 stokjes. 3 
lossen en keren. 
Toer 5: Stokje in iedere steek. Elke zesde steek 2 stokjes. 3 lossen en keren. 
Toer 7: Stokje, losse (steek overslaan)(7x) 3 x V-steek en dan stokje losse tot eind. 
3 lossen en keren. 
Toer 8: Stokje in elke steek, 2 in iedere 4de boog. 3 lossen en keren. 
Toer 9: Stokje in iedere steek. Iedere 7de steek 2 stokjes. 3 lossen en keren. 
Toer 10: Stokje in iedere steek. Iedere 8ste steek 2 stokjes. 3 lossen en keren. 
Toer 11: Stokje in iedere steek. Iedere 9de steek 2 stokjes. 3 lossen en keren. 
Toer 12: Stokje in iedere steek. Iedere 10de steek 2 stokjes. 3 lossen en keren. 
Toer 13: Stokje in iedere steek. Iedere 11de steek 2 stokjes. 3 lossen en keren. 
Toer 14: Stokje in iedere steek. Iedere 12de steek 2 stokjes. 6 lossen en keren. 
Toer 15: 1 steek overslaan, dubbel stokje 2 lossen, steek overslaan en herhalen. 
Stokje in laatste steek, 3 lossen en keren.  
Toer 16: Stokje op ieder dubbel stokje en 1 stokje in elke boog. Iedere derde boog 
krijgt 2 stokjes. Kleur wisselen (optie) 1 losse en keren. 
Toer 17: Vaste in iedere steek. 1 losse en keren. 
Toer 18: Vaste in iedere steek. Kleur wisselen (optie), 3 lossen en keren. 
Toer 19 en 20: Stokje in iedere steek. 3 lossen en keren. 
 


