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Benodigdheden
Garen en kleuren – byClaire Cotton
2 x Vintage green 028
1 x Light pink 004, 1 x Flamingo pink 006, 1 x Iceblue 019, 1 x Ocher 041,
Haaknaald: 3,5 mm
Tunische haaknaald: 4 mm
Goed om te weten
Het gestreepte mandje heeft een vaste kleurvolgorde.
Haak steeds 2 toeren in dezelfde kleur.
Herhaal de volgende kleuren: 1 Flamingo pink, 2 Ice blue, 3 Ocher, 4 Vintage green, 5
Light pink
Let op: de eerste 3 toeren haak je in dezelfde kleur. Daarna om de 2 toeren van kleur
wisselen.
Voor de franjes combineer je de verschillende kleuren door elkaar en maak je gebruik
van de aan- en afhecht draad. Deze draden niet te kort afknippen. Bij het afknippen van
de draad een knoopje maken in de draad van de toer ervoor.
Patroonbeschrijving
Haak een ketting van 41 lossen.
Toer 1
Haak in de tweede losse vanaf de naald een vaste. Haak in iedere volgende losse 1 vaste.
Totaal 40 vasten.
Toer 2
Haak 2 lossen (eerste stokje). Haak in iedere steek 1 stokje. Totaal 40 stokjes. Haak 1
keerlosse.
Toer 3
Haak in iedere steek 1 vaste. Totaal 40 vasten.
Toer 4 tot en met toer 8 (wissel vanaf nu om de 2 toeren van kleur)
Herhaal toer 2 en 3
Haak aan het eind van toer 8 nog 10 lossen. Dit is het meerderen voor de bodem van het
tasje.
Toer 9
Haak in de tweede losse vanaf de naald een vaste. In de volgende 9 lossen ook 1 vaste.
Dan ben je aangekomen bij je haakwerk wat je al had gehaakt. Haak in iedere steek 1
vaste. Totaal 49 vaste.
Toer 10
Haak 2 lossen (eerste stokje). Haak in iedere steek 1 stokje. Totaal 49 stokjes. Haak 1
keerlosse.
Toer 11
Haak in iedere steek 1 vaste. Totaal 49 vasten.
Toer 12 tot en met toer 42
Herhaal toer 10 en toer 11.
Toer 43
Haak 2 lossen (eerste stokje). Haak in iedere steek 1 stokje, totaal 49 stokjes.
Knip de draad af. Sla de eerste 9 steken over en begin daar toer 44
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Toer 44
Haak in iedere steek 1 vaste, totaal 40 vasten.
Toer 45
Haak 2 lossen (eerste stokje). Haak in iedere steek 1 stokje Totaal 40 stokjes.
Toer 46 tot en moet toer 51
Herhaal toer 44 tot en met 45.
Haak deze vorm nog 1 x.
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Patroontekening

43
Haak door tot toer 42
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Losse
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Stokje
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Maak het mandje
Het mandje wordt gevormd door de 2 patroondelen aan elkaar te naaien.
Leg de 2 vormen op elkaar en naai de zij-naden aan elkaar vast. Naai niet om de stokjes
maar door de stokjes heen. Dit maakt het net wat strakker.
Naai de onderkanten aan elkaar vast.
Dan hou je nog 2 openingen over.
Zorg dat de naad, de bodem, in het midden
zit. Vouw dan de zijkanten tegen de bodem en
naai de opening dicht.
Doe dit aan beide kanten.
Franjes
De aan- en afhecht draad wordt gebruikt in de
franjes. Maak eerst kleine knoopjes in de
draden die nu rondom het mandjes hangen.
Knip vervolgens kleine stukjes draad van ongeveer
8 cm lang in alle kleuren die zijn gebruikt in het mandje.
Knoop aan de bovenkant van het mandje de losse draadjes vast. Knoop ze om de stokjes
heen, 2 of 3 draadjes per stokje. Als alle draadjes rondom vastgeknoopt zijn knip je de
franjes op de juiste maat.
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Tunisch gehaakt hengsel

Losse

Zet lus op de naald

Laat lus afglijden

Beschrijving Tunisch gehaakt hengsel
Het tunisch gehaakte hengsel is gehaakt in ruiten.
Om een ruit te maken wordt er gewerkt met 3 kleuren. In het patroon worden deze
aangegeven als ‘kleurwissels’.
Voor de duidelijkheid: kleur A, B en C. Kleur A is de kleur meest rechts, kleur B is de
middenkleur en kleur C is de kleur links.
Begin in 1 kleur, in kleur B.
Haak een ketting van 9 lossen
Toer 1
Zet 8 lussen op de naald en laat 8 lussen afglijden. Wissel voor het afglijden van de
laatste lus van kleur en laat deze ook afglijden.
Nu 1 lus op de naald in kleur A
Toer 2
Neem de tweede lus op in kleur B en neem nog 6 lussen op in deze kleur.
De laatste lus neem je op in een nieuwe kleur, in kleur C.
Nu 9 lussen op de naald in 3 kleuren: 1 lus kleur A, 7 lussen kleur B, 1 lus kleur A.
- Laat de lussen afglijden in de juiste kleuren.
Toer 3
Neem op: De volgende kleuren heb je uiteindelijk totaal op de naald: 2 lussen in kleur A,
5 lussen in kleur B, 2 lussen in kleur C.
- Laat afglijden in de juiste kleur.
Toer 4
Neem op: De volgende kleuren heb je uiteindelijk totaal op de naald: 3 lussen in kleur A,
3 lussen in kleur B, 3 lussen in kleur C.
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- Laat afglijden in de juiste kleur.
Toer 5
Neem op: De volgende kleuren heb je uiteindelijk totaal op de naald: 4 lussen in kleur A,
1 lus in kleur B, 4 lussen in kleur C.
- Laat afglijden in de juiste kleur.
Toer 6: (kleurwissel B)
Neem op: De volgende kleuren heb je uiteindelijk totaal op de naald: 4 lussen in
kleur A, 1 lussen in een nieuwe kleur B, 4 lussen in kleur C.
- Laat afglijden in de juiste kleur.
Toer 7
Neem op: De volgende kleuren heb je uiteindelijk totaal op de naald: 3 lussen in kleur A,
3 lussen in kleur B, 3 lussen in kleur C.
- Laat afglijden in de juiste kleur.
Toer 8
Neem op: 2 lussen in kleur A, 5 lussen in kleur B, 2 lussen in kleur C.
- Laat afglijden in de juiste kleur.
Toer 9 (kleurwissel A)
Neem op: 1 lus in kleur A, 7 lussen in kleur B, 1 lus in kleur C.
- Laat afglijden in de juiste kleur tot de laatste lus. Kleurwissel van kleur A. Laat de
laatste lus afglijden in de nieuwe kleur.
Toer 10 (kleurwissel C)
Neem op: De volgende kleuren heb je uiteindelijk totaal op de naald: 1 lussen in kleur A,
7 lussen in kleur B, 1 lus in een nieuwe kleur C.
- Laat afglijden in de juiste kleur.
Toer 11
Herhaal vanaf toer 3 tot je hengsel de juiste lengte heeft. Werk de losse draadjes netjes
af.
Afwerking
Vouw de bovenkant van het mandje 3 cm om.
Naai het hengsel aan de bovenkant vast. Het mandje is klaar voor gebruik.
LETOP: het mandje blijft mooi rechtop staan als het goed is gevuld met bolletjes garen.
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