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Rugzak 

 

PM =plaats markeerder. Voor kleuren kijk je briefje of de uitleg bij deel 1 

 

Haaknaald 3, (catona 2,5) kleur C, haak vastenketting van 30 steken. 

T1. 1 keerl, 29v,pm, 4 vasten in laatste steek = ook eerste steek aan andere kant van 

de vastenketting, haak verder aan andere kant 

ketting 28v, pm.3v in laatste steek. 

T2. 29v, pm, 3x 2v, 29v, pm, 3x 2v.  

T3. 29v, pm, 3x (1v, 2v in 1), 29v, pm, 3x (1v, 

2v in 1) 

T4. 29v, pm, 3x (2v, 2v in 1), 29v, pm, 3x (2v, 

2v in 1) 

T5. 29v, pm, 3x (3v, 2v in 1), 29v, pm, 3x (3v, 2v in 1) 

T6. 29v, pm, 3x (4v, 2v in 1), 29v, pm, 3x (4v, 2v in 1) 

T7. 29v, pm, 3x (5v, 2v in 1), 29v, pm, 3x (5v, 2v in 1) 

T8. Kleur D, 29v, pm, 3x (6v, 2v in 1), 29v, pm, 3x (6v, 2v in 

1) 

T9. 29v, pm, 3x (7v, 2v in 1), 29v, pm, 3x (7v, 2v in 1) 

T10. Kleur C, 29v, pm, 3x (8v, 2v in 1), 29v, pm, 3x (8v, 2v 

in 1) 

T11. Kleur E 29v, pm, 3x (9v, 2v in 1), 29v, pm, 3x (9v, 2v in 

1) 

T12. 29v, pm, 3x (10v, 2v in 1), 29v, pm, 3x (10v, 2v in 1) 

T13. Kleur C, 29v, pm, 3x (11v, 2v in 1), 29v, pm, 3x (11v, 

2v in 1) 136 steken totaal. 

Teken je bodem uit op placemat of tassenbodem, en knip uit, maak er een 

paar gaatjes in, om dit later in de tas te naaien. 

 

T14. Haak vasten in achterste lus. Sluit met hv en hecht af. 

T15. Hecht met kleur D aan midden achter, zie ook foto. haak buiten langs 

vasten. 

Dus om de bodem heen.(goede kant van bodem aan buitenkant, je kijkt in 

de tas) 

T16-17 vasten. 
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T18.  Kleur C, *7v, 1 v  3 toeren lager insteken*, zie foto. herhaal dit rondom 

T19- 21. Kleur E, vasten 

T22. Kleur C, 4v, *1 v 3 toeren lager insteken, 7v*, herhaal tussen ** en eindig emt 3 

v. 

T23-25. Kleur D, vasten 

T26. Kleur C, Kleur C, 

*7v, 1 v  3 toeren lager 

insteken*, herhaal dit 

rondom.  
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