
Madeliefjes zijn helemaal hot dit voorjaar vooral gecombineerd met zwart. Je komt ze tegen 
als print op t-shirts, broeken, tassen, gympen... Haak zelf zo’n hip klein tasje erbij en een bij-
passende ‘flower string’ voor je haar. En jij bent klaar voor de zomer!

In dit hippe ‘festivaltasje’ berg je je telefoon op en wat kleine benodigdheden. Maak er een hoofdband bij 
in hippie-stijl en je bent klaar voor een swingend festival. Voor kleine ‘hippie chicks’ kun je de margrietjes 
vastzetten op een haarelastiekje of -speldje. 

Benodigde materialen
•  Myboshi nr. 2 in de kleuren geel, 
 wit en zwart (art. 031.2010, 
 geel 213, wit 15, zwart 55).
•  Haaknaald 3,5. 
•  Stopnaald of wolnaald met 
 groot oog (Prym 124.119).

Werkbeschrijving tasje
Gebruik Myboshi nr. 2 en haaknaald 
3,5 mm. Haak een ketting van 26 
lossen. De eerste losse is de eerste 
vaste van de volgende rij. Rij 2: Haak 
in elke losse 1 vaste (25 vasten). Rij 3: 
keer het werk en haak in elke steek 
een vaste. Haak door tot je een lap 
hebt van ongeveer 12,5 x 14,5 cm. 
Vouw de lap dubbel en haak de 
zijkanten dicht met halve vasten.
Voor het hengsel:
Haak 4 lossen. De eerste losse is de eerste vaste van de volgende rij. Rij 2: haak in elke losse 1 vaste (3 
vasten). Rij 3: keer het werk en haak in elke steek een vaste. Haak door tot je een hengsel hebt van +/- 
130 cm. Naai het hengsel vast aan de zijkanten van het tasje.

Kwastjes (5 in totaal):
Werkbeschrijving per kwastje: Knip 5 draadjes van 30 cm. Haal de 5 draden door het oog van de stop-
naald en haal de stopnaald door de onderkant van het tasje. Knoop de kwastjes vast. 

Werkbeschrijving grote margrietjes
De grote margrieten worden gebruikt voor het tasje. 
Maak met gele Myboshi een magische ring (kijk voor een voorbeeld op http://youtu.be/j7jpgf54YcU). 
Haak elf vasten in de ring. Trek de ring aan het sluit de ring met een halve vaste in de eerste vaste. Knip 
de draad af. Ga verder met wit. Haak 9 lossen en maak vast met een halve vaste in de volgende vaste. 
Herhaal dit tot je 12 blaadjes hebt. De laatste halve vaste maak je vast in de gele halve vaste van de 
vorige toer.

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de 
werkbeschrijving.

Werkbeschrijving - Madeliefjes haken

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



Werkbeschrijving kleine margrietjes
De kleine margrieten worden gebruikt voor 
de flowerstring, het haarelastiekje en het 
haarspeldje. Maak een magische ring (kijk voor 
een voorbeeld op http://youtu.be/j7jpgf54YcU). 
Let op, je haakt de bloemblaadjes meteen in de 
ring! Dus niet eerst een rondje van vasten in het 
midden. Haak 12 bloemblaadjes van 9 lossen 
die je met een halve vaste in de ring vastmaakt.

Met dank aan Mariska Reudink voor het maken 
van het patroon en de modellen.


