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

Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos 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.

Deze gehaakte mand met een harde bodem is ideaal voor in huis. Voor alle stripbladen van je lezende zoon, voor de 
toiletspullen van je tienerdochter of natuurlijk gewoon lekker voor jezelf. Een mandje vol met je favoriete wolletjes of met 
je brei/haak project. Wie wordt daar nou niet blij van! De harde bodem is ideaal. Een solide basis door gebruik van mdf 
hout met geperforeerde gaten. Het Macramé garen zorgt voor stevigheid en met de ruime keus in kleuren kun je een 
mooi mandje maken die past bij jou interieur. Veel haakplezier! 

Benodigdheden kleur 
Durable Macramé, art. 010.74 kleur 2211 Curry (1 bol) 
Durable Macramé, art. 010.74 kleur 2212 Linen (2 bollen)
Durable MDF bodem 34x24cm, art. 020.1251

Overige benodigdheden
Haaknaald nr. 3 en 3,5
4 Stekenmarkeerders
Stopnaald 
Schaar

Gebruikte steken 
Losse
Vaste
Halve vaste 

Patrooninformatie
• Na de opzet ronde haken we verder in het rond zonder een ronde te ‘sluiten’. We haken in een zogenaamde spiraal vorm.
• Voor de kleur wissel haak je als volgt: maak de laatste steek met de oude kleur af met de nieuwe kleur (foto 4,5)

Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)

Haak met de kleur Linen en haaknaald 3 mm een vaste in elke gaatje en sluit dit met een halve vaste in de eerste vaste 
(foto 1,2).

Haak vanaf hier verder met haaknaald 3,5 mm. 
Haak een vaste in elke vaste van de vorige ronde maar doe dit in de achterste lus (foto 3).
Je hebt nu 2 rondes gehaakt (opzet en vasten door de achterste lus). Haak nu vasten rondes als volgt: 
1 Curry, 1 Linen, 1 Curry, 1 Linen, 1 Curry, 8 Linen, 1 Curry, 1 Linen, 1 Curry, 1 Linen, 1 Curry.

Knip de draad van kleur Curry door. 

Voor de handvaten ga je als volgt te werk: Aan de korte kanten tel je 8 steken vanaf de linker en rechter zijkant en hang 
een markeerder aan de 8e steek. Je houd dan in het midden van de korte kant zo’n 10/11 steken over. Herhaal dit voor 
de andere korte kant. 

Haak met kleur Linen vasten en tussen de markeerders haak je 14 lossen (foto 6).

Voor de laatste ronde haak je vasten en om de losse boog haak je zo’n 12 vasten (foto 7). 

Sluit de ronde met een halve vaste. 

Werk alle losse draden netjes weg met een stopnaald. 
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