
WERKBESCHRIJVING - Mand haken

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

Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij van lidynooij.com 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.

Lidy: “Ohh wat ben ik toch dol op het maken van tassen en manden. Met deze gehaakte versie kun je alle 
kanten uit, hij is leuk om spullen in huis in op te bergen of gebruik hem als shopper. Met de kant-en-klaar 
bodem heb je een snelle start. De aansluiting van het haakwerk op het riet vind ik zelf prachtig. De omgeslagen 
rand geeft de mand stevigheid. Ik haakte hem in mijn favoriete blauwe kleur maar de Durable Double Four 
heeft nog meer prachtige kleuren. Heel veel plezier met haken”. 

Benodigdheden:
Prym tassen bodem 615941 (8 x 20 cm)
4 x Durable Double four Petrol 375
haaknaald 5,5 mm

Werkwijze:
De mand haak je met dubbele draad!!

Haak vasten op de rand van de tassen bodem. Haak tussen elke ruimte 
van het vlechtwerk een vaste. ( zie foto). Ik kwam uit op 108 steken. Kom 
jij door het vlechtwerk op een ander aantal uit, deel het aantal steken, 
min 24 steken voor de handgrepen, door 2. Nu heb je het aantal steken 
die tussen de handgrepen bij toer 26 worden gehaakt.
Als je helemaal rond bent haak je in spiraal verder, een vaste op elke vaste 
(je sluit de toer dus niet!)
Haak 25 toeren, sluit met een halve vaste.

Toer 26: haak 42 vaste, breek de draad, sla 12 steken over ( hier komt een handgreep). hecht de draden aan en 
haak 42 vasten, breek de draad, sla 12 steken over voor de 2e handgreep. 

Toer 27: hecht aan, haak 42 vaste, breek de draad, sla 12 steken over ( hier komt een handgreep). hecht de 
draden aan en haak 42 vasten. Sluit de toer met een halve vaste.

Toer 28: Haak 12 lossen, (sla de ruimte van de handgreep over), haak verder een vaste op elke vaste, 42 x, 
haak 12 lossen voor de 2e handgreep, (sla de ruimte van de handgreep over), haak verder op elke steek een 
vaste, sluit de toer met een halve vaste. 

Toer 29: Haak om de lossenketting  12 vasten. Haak op elke steek een vaste. Sluit de toer met een halve vaste.

Toer 30 en 31: haak op elke steek een vaste, sluit de toer met een halve vaste.

Toer 32: haak een vaste in elke voorste lus van de steek. Sluit de toer met een halve vaste.

Toer 33 en 34: haak vaste op elke vaste, sluit de toer met een halve vaste. Laat een lange draad hangen waar je 
de rand mee vast kan zetten.

Haak om de zijkant en onderrand van de handgreep een toer vasten.
Hecht de draden af.

Sla de rand op de vouw naar buiten om en zet hem vast. Naai elke steek met een enkele draad vast op de tas, 
steek alleen door de achterste lus van de steek heen zodat er een mooi rand ontstaat.

Veel plezier met het haken.


