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

Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van ConfettiLab 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.

Liza: Altijd handig een tasje waar je kleine dingen in meeneemt. Ideaal voor de portemonnee, sleutels en telefoon. Ik 
koos voor een makkelijk te haken model. Je bepaalt zelf de maat en met het kleurverloop ga je als het ware op de 
bonnefooi aan de slag. Zoals je hieronder kunt zien, had ik de smaak te pakken. Er werden 3 verschillende modellen 
met verschillende garens en kleurverloop gehaakt. Voor deze tasjes koos ik voor heerlijke zoete kleuren, maar ook bij dit 
project is iedere kleurcombinatie een feest. Welke kleuren zou jij gebruiken?

Benodigdheden
Voorbeeld 1:
Durable Coral, 100% katoen, 50gr/125m.
Kleur 261 Lilac
Kleur 2195 Apricot
Haaknaald 2,5 mm
Opti rits 15 cm (ketting 40 lossen)

Voorbeeld 2:
Durable Cosy fine, 58% katoen en 42% polyacryl, 50gr/105m.
Kleur 2137 Mint
Durbale Glam, 75% katoen en 25% polyester, 50gr/130m.
Kleur 203 Light pink
Haaknaald 4 mm
Opti rits 15 cm (ketting 30 lossen)

Voorbeeld 3:
Durable Double four 100% katoen, 100gr/ 150m.
Kleur 232 Pink
Kleur 2180 Bright yellow
Haaknaald 4 mm
Opti rits 20 cm (ketting 40 lossen)

Overige materialen
Schaar
Naald 

Gebruikte steken en afkortingen  
l = losse
v = vaste
hv = halve vaste

Moeilijkheidsgraad 
beginner / ervaring 

Stekenproef
Haak je met Coral dan is een tasje van 40 l en 37 toeren: ongeveer 16 cm breed x 13 cm hoog (vb 1).

Haak je met Cosy fine of Double four dan is een tasje van 30 l en 38 toeren: ongeveer 16 cm breed x 17 cm hoog (vb 2).

Haak je met Cosy fine of Double four dan is een tasje van 40 l en 24 toeren: ongeveer 21 cm breed x 13 cm hoog (vb 3).
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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van ConfettiLab 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.

Patrooninfo
Ik naaide een rits in de tasjes dus eigenlijk is deze maat leidend voor de breedte van het tasje.

Alle voorbeelden zijn rondgehaakt in de Tapestry techniek.

Je haakt alle v door beide beide lussen van vorige v. Je haakt met 2 kleuren draad. 
Je haakt om de draad heen die je op dat moment niet gebruikt. 

Zodra je een kleurwissel wilt, haak je de voorafgaande v als volgt:
Je start met de kleur waarmee je bezig bent, maar haakt deze v af met de volgende kleur. Het lusje van deze v valt over 
de volgende v. 

 

Mocht het niet duidelijk zijn. Via YouTube vind je verschillende filmpjes over de Tapestry techniek.

Patroon 
Haak een ketting van het aantal l wat je nodig hebt voor de breedte en 1 kl.

Haak v in ieder l van de ketting. Haak in de laatste l van de ketting 2 extra v en je gaat nu rondhaken door het haken van 
v aan de andere kant van de ketting. Haak in de laatste l een extra v.

Haak een aantal toeren in de begin kleur.

Ben je klaar om te starten met het kleurverloop, dan neem je de 2e kleur mee en 
haak je de v om deze kleur heen totdat je kleur 2 naar voren wilt halen.
Je start een v met kleur 1 om deze af te maken met kleur 2, je start en v met 
kleur 2 en maakt deze af met kleur 1. Je bepaalt zelf hoe de kleuren wilt laten 
verspringen. 

Op een gegeven moment haak je alleen nog met kleur 2 en heb je de gewenste hoogte bereikt, dan haak je in de 1 na 
laatste toer een opening waar het schouderbandje doorheen kan halen en vast kan knopen.

 

Ben je aangekomen op 1 van hoeken, dan haak je 3 l en sla je 3 v van vorige toer over en gaat weer verder met het haken 
van v.
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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van ConfettiLab 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.

Je haakt nog 1 toer v totdat je aan de ander zijkant 
komt (zonder opening) en haak je een ketting van l in de 
gewenste lengte als schouderband. Heeft de ketting de 
gewenste lengte, dan haak je terug door v in de ketting 
te haken. Haak een hv in de basis van de tas en hecht de 
draad af.

Om het tasje te kunnen sluiten, zette ik er een rits in. 
Met behulp van knopspelden speldt je de rits vast om 
vervolgens…

 

de rits met naald en draad vast te zetten. 

Zorg dat rits onder de opening van de lus vastgezet wordt, 
zodat je de band op de gewenste hoogte kunt vastknopen. 
Het restant van de gehaakte band, kun je in het tasje 
verstoppen.

Zoals je ziet, kun je elk model dragen zoals jij het wilt. Cross 
body of als heuptas.

Wil je het als heuptas dragen… knoop dan aan de band een 
musketon sleutelhanger zodat je de heuptas makkelijk aan 
en uit kan doen.


