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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van Ak At Home in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Anneke: Eieren zoeken met pasen is extra leuk met tasje Haas. De eieren passen in de oren. Hoe meer eieren hoe meer 
Haas z’n oren zullen gaan hangen. In het tasje zelf kunnen andere spulletjes gestopt worden. Of natuurlijk nog meer 
eieren. Het tasje is gehaakt met het zachte teddy garen. Haak je liever met ander garen dan is hij in cosy ook geweldig. 
Het tasje is gevoerd maar dit hoeft niet perse. De neonkleurige rits geeft het tasje een vrolijke uitstraling. 
 
Afmeting: 
Tasje is 17cmx17cm, met oren erbij 25cm x 25cm 

Benodigdheden:
3 bollen Durable Teddy Peach 211    
1 bol Durable Cosy Orange 2196
Haaknaald 7 mm
Stekenmarkeerder
Schaar
Stopnaald
Rits fluor oranje 20 cm
Stof 35x45 cm 
Naaigaren Guttermann col 5136
Naaimachine
Vlieseline 45x45cm
Pompommaker ongeveer 3cm

Voor- en achterkant tasje: 
Maak met de pompommaker en het oranje Cosy een pompom. Knip de beide draaduiteinden niet af, deze heb je nodig 
om de pompom aan het tasje te bevestigen. 
Haak met Teddy 6v in magische cirkel
Toer 1: haak 2v in elke v (12)
Toer 2: haak 2v in elke 2ev (18)
Toer 3: haak 2v in elke 3ev (24)
Toer 4: haak 2v in elke 4ev (30)
Toer 5: haak 2v in elke 5ev (36)
Toer 6: haak 2v in elke 6ev (42)
Toer 7: haak 2v in elke 7ev (48)
Toer 8: haak 2v in elke 8ev (54)
Toer 9: haak 2v in elke 9ev (60)
Toer 10: haak 2v in elke 10ev (66)

Zijkant tasje:
Haak 5 lossen
Toer 1: haak vanaf 4e losse in elke losse 1v, haak 1keerlosse, keer het werk (4)
Toer 2 - 47: v, haak 1 keerlosse, keer het werk (4)
Leg deze strook vervolgens met de lange zijde langs de zijkant van de voorkant en haak aan elkaar vast dmv vasten. 
Leg de andere lange zijde van de strook vervolgens langs de achterkant van het tasje en haak op dezelfde wijze vast als 
de voorkant. 
Zet de pompom in het midden, op zo’n 4cm vanaf de onderkant op de voorkant van het tasje vast. 

Hengsel:
Haak het hengsel met de oranje Cosy en de Roemeense steek. Op internet zijn hier diverse filmpjes over te vinden, zoals 
deze: https://m.youtube.com/watch?v=_s2d-V5gGJo
Haak 2 lossen
Toer 1: Haak 1v in 2e losse vanaf de haaknaald, draai je werk om en haal de haaknaald door de lus die je ziet, sla hem 
door de eerste 2 lussen op je haaknaald, haal om en sla hem door de overgebleven 2 lussen op je haaknaald. Draai het 
werk en dan zie je 2 lussen naast elkaar. 



WERKBESCHRIJVING - Hazentasje voor Pasen    2

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van Ak At Home in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Toer 2: haal je haaknaald door deze 2 lussen, sla om en haal hem door de eerste 2 lussen op je haaknaald, haal om en sla 
hem door de overgebleven 2 lussen op je haaknaald. Draai het werk en dan zie je 2 lussen naast elkaar. Maak het hengsel 
zo lang als nodig (verschilt per persoon). Of maak 2 korte hengsels als je er een handtasje van wilt maken. 
Voor een meisje van 1.20 m maakte ik het hengsel 85 cm lang. 

Oren: 
Haak 6v in magische cirkel
Toer 1: v (6)
Toer 2: haak 2v in elke 2ev (9)
Toer 3: v (9)
Toer 4: haak 2v in elke 3ev (12)
Toer 5: haak 2v in elke 4ev (15)
Toer 6 – 10: v (15)
Toer 11: haak 2v in elke 5ev (18)
Toer 12 – 30: v (18)

Binnenkant tasje
Knip een strook vlieseline even lang en breed als de zijkant van het tasje (verschilt per persoon ivm hoe los of strak je 
haakt)

Knip 2 ronde stukken vlieseline, even groot als de voor- en achterkant van het tasje. 

Strijk de vlieseline op de achterkant van de stof en knip de stof rondom op 1cm vanaf de vlieseline af. 

Leg de strook met de goede kanten tegen elkaar op de voorkant. Naai deze vlak naast de vlieseline tegen elkaar aan. 

Herhaal dit met de achterkant. Zet met de schaar evt in de 1cm naadwaarde wat kleine knipjes richting dit stiksel zodat 
het mooier rond valt. Zorg ervoor dat de goede kant van de stof aan de binnenkant zit. 

Knip voor rondom de rits een strook stof van 25x10cm. Knip in het midden een opening van 12 cm. Knip bij de uiteinden 
een cm schuin naar boven en naar beneden. Werk de randen af met een zigzagsteek. Vouw de randen vervolgens naar 
binnen toe. Het is handig om de randen te strijken.

Er ontstaat nu een opening waar de rits in past. Naai de rits aan de stof vast. Naai eerst over de lange zijden terwijl de 
ritssluiting nog aan het eind van de rits blijft. Zo heb je tijdens het naaien geen last van de sluiting. Rits daarna de sluiting 
naar halverwege en naai de korte einden dicht.

Spelt de stof rondom de rits vast aan de bovenkant van de stof van het tasje met de goede kant van de stof met de rits 
naar boven gericht. Naai rondom vast.  

Zet het hengsel aan de zijkanten van het binnen-tasje aan de buitenzijde (kant met vlieseline) stevig vast.
Leg de binnen-voering in het gehaakte tasje en naai met de hand rondom de bovenkant met steekjes vast aan het 
gehaakte tasje. 

Naai ongeveer 3 centimeter breed van de bovenkant van de oren met een stopnaald vast aan de zijkanten van het tasje.  
De oren blijven openstaan zodat er eieren in gestopt kunnen worden. 


