
Sinds afgelopen zomer is Mochila haken ontzettend populair! Dat is ook logisch, want het resultaat van deze haaktech-
niek ziet er super trendy uit. Met de Mochila techniek kunnen de mooiste tassen worden gemaakt, in oneindig veel 
vrolijke kleurencombinaties. Omdat de winter alweer snel dichterbij komt dachten we bij CraftKitchen: het wordt tijd 
voor een winterse Mochila tas! We sloegen de handen ineen met Tertia, bekend van haar blog ‘De creatieve wereld van 
Terray’ en de CAL. Het resultaat is deze werkbeschrijving voor een fantastisch Mochila buideltasje met winters patroon. 

 
Mochila haken kan op verschillende manieren. Dit mini buideltasje is gehaakt met vasten in de achterste lus en yarn 
under. Alle toeren worden in een spiraal gehaakt,  de toer wordt niet afgesloten met een halve vaste! Om je beginpunt vast 
te stellen kan je gebruik maken van een stekemarkeerder. Er worden  4 kleuren gebruikt, de toeren worden over het 
algemeen met 3 draden gehaakt, 1 van de betreffende kleur en 2 “meeloopdraden”. De bodem is uitgeschreven, als 
leidraad kan je de teltekening erbij houden. Tel na iedere toer je steken zorgvuldig!

Benodigde Materialen
- 2 bollen Catania 035.9801210 kleur 0253 (jade)
- 1 bol Catania 035.9801210 kleur 0110 (zwart)
- 1 bol Catania 035.9801210 kleur 0172 (grijs)
- 1 bol Catania 035.9801210 kleur 0254 (taupe
- Steken markeerder 022.611868
- Kumihimoschijf 045.1000
- Boek “Kumihimo, Japans Vlechtwerk”  van Lindsey Tricot 059.18404
- Haaknaald 2.5 / 3.0 (afhankelijk van hoe los of strak je haakt)

Haaktermen
- 1v = 1 vaste
- 1m = een 2e vaste in dezelfde steek (een meerdering)
- Kw= kleurwisselen
- *-* =wat tussen de sterretjes staat herhalen
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Werkbeschrijving
Begin met zwart.
Toer 1: haak 8v in de magische ring.
Toer 2: 2v in elke steek, in deze toer voeg je grijs en jade toe als meeloopdraad. Laatste v wissel van kleur (kw-grijs)
              (16 steken). 
Toer 3: *1v, kw-jade, 1v, kw-grijs, 1m, 2v, kw-jade, 1m kw-grijs*    Van *-* nog 3X herhalen (24 steken).
Toer 4: *1v, kw-jade, 1v, 1m, 1v, kw-grijs*   Van *-* 7X herhalen (32 steken). 
Toer 5: 1v, kw-jade, *2v, 1m, 1v, kw-grijs, 1v, kw-jade*, Van *-* 6X herhalen, 2v, 1m, 1v (40 steken).
Toer 6: 4v, 1m, kw-grijs, *3v, kw-jade, 2v, 1m, 5v, 1m, kw-grijs*, Van *-* 2X herhalen, 3v, kw-jade, 2v, 1m, 1v (48 steken). 
Toer 7:  4v, 1m, kw-grijs, *1v, kw-jade, 1v, kw-grijs, 1v, kw-jade, 1v, kw-grijs, 1v, kw-jade, 1v, 1m, 6v, 1m, kw-grijs*, Van *-* 2X
              herhalen, 1v, kw-jade, 1v, kw-grijs, 1v, kw-jade, 1v, kw-grijs, 1v, kw-jade, 1v, 1m, 2v (56 steken).
Toer 8: Haak in deze toer de laatste 6 steken kleur taupe als extra meeloopdraad mee.
              5v, 1m, *7v, 1m*, Van *-* 6X herhalen, 2v, kw-taupe (64 steken). 
Toer 9: 5v, 1m, *8v, 1m*, Van *-* 6Xherhalen, 3v, kw-zwart (72 steken).
Toer 10: Haak in deze toer de eerste 6 steken kleur taupe als extra meeloopdraad mee en knip deze af.
               *1v, kw-grijs, 4v, kw-jade, 1v, kw-grijs, 1m, 3v, kw-zwart*, Van *-* 7X herhalen (80 steken). 
Toer 11: 2v, kw-grijs, *3v, kw-jade, 1v, 1m, kw-grijs, 3v, kw-zwart, 3v, kw-grijs*, Van *-* 6X herhalen, 3v, kw-jade, 1v, 1m, 
              kw-grijs, 3v, kw-zwart, 1v (88 steken). 
Toer 12: 2v, kw-grijs, * 3v, kw-jade, 1v, 1m, 1v, kw-grijs, 3v, kw-zwart, 3v, kw-grijs*, Van *-* 6X herhalen, 3v, kw-jade, 1v, 1m, 
               1v, kw-grijs, 3v, kw-zwart, 1v (96 steken).
Toer 13: Haak in deze toer de laatste 6 steken kleur taupe als extra meeloopdraad mee.
               *1v, kw-grijs, 4v, kw-jade, 2v, 1m, 1v, kw-grijs, 4v, kw-zwart*, Van *-* 7X herhalen, de laatste kleurwissel wordt 
                taupe ipv zwart (104 steken).
 Toer 14: Haak in deze toer de eerste 6 steken kleur grijs als extra meeloopdraad mee, knip af. 
                8v, 1m, *13v, 1m*, Van *-* 6X herhalen, 5V (112 steken). 
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De bodem is nu klaar, vanaf dit punt ga je de zijkant haken, deze telt elke toer 112 steken. Tel elke toer en vergeet je 
stekenmarkeerder niet. Vanaf nu haak je volgens het patroon, deze lees je van rechts naar links en van onder naar boven.  
Het patroon wordt 4x herhaald in een toer. Er zijn totaal 39 toeren. Let erop dat wanneer je een nieuwe kleur gaat 
gebruiken, dat je deze in de toer daarvoor al mee gaat haken. De kleur die je niet gebruikt haak je een paar steken mee en 
knip je af. In toer 38 zie je groepjes van 4 niet-opgevulde steken staan, dit zijn 4 vasten die om de meeloopdraden worden 
gehaakt. Dit worden de openingen waar straks het koord doorheen geregen wordt. Toer 39 is de laatste toer van vasten. 
Haak met de kreeftensteek de allerlaatste rand, afhechten en je mini buideltasje is bijna klaar!
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Het koord maak je met behulp van de Kumihimoschijf en het patroon “Jun” uit het boek “Kumihimo, Japans vlechtwerk” 
(werkbeschrijving blz 51). Van elke kleur neem je 4 draden van 1.40 meter. Maak een knoop in alle draden en leg de knoop 
van boven naar beneden door de Kumihimoschijf. Leg de draden volgens beschrijving uit het boek in de gleufjes.   
groen = jade, roze = grijs, rood = taupe en paars = zwart.

Vlecht je koord volgens beschrijving uit het boek (patroon Jun). Maak het koord ongeveer 60 cm lang, haal alle draden van 
de Kumihimoschijf en maak een knoop van alle draden aan het uiteinde. Rijg het koord door de “openingen” in de tas.  
We gaan nu het koord afwerken met een kwastje (zie foto’s hieronder).

-Neem van alle kleuren minstens 6 draden van ongeveer 10 cm lang.
-Verdeel alle draden rondom de grote knoop van je koord 
-Leg een draad onderlangs en maak een dubbele knoop om alle draadjes heen, BOVEN de knoop!
-Vouw alle draden naar beneden
-Pak weer een draadje en leg nu een dubbele knoop ONDER de bestande knoop!

Trek het koord aan en maak een mooie strik. Je mini mochila tasje is klaar!
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