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Koord 

Knip van kleur C,D,E  van iedere kleur 4 draden 

van 2m. leg een knoop in de draden, en leg ze  

 

zoals op de foto in de kumihumoschijf. Leg de 

knoop in het gat van de (Ik heb de draden om 

wasknijpers gewikkeld zodat het minder knoopt) 

Neem de rechter draad van 2 en leg deze onder VOOR de 17, neem dan de draad 

achter de 18 en leg deze voor de 1  

Draai hierna de schijf een slag tegen de klok in,  zodat de draden waar je mee bezig 

bent bovenaan en onderaan zitten, neem de draad na de 8, en leg   deze voor de 23, 

neem dan de draad na de 24 en leg deze voor de 7 

Draai hierna weer de schijf een slag tegen de klok in,  neem de draad na de 13, en 

leg   deze voor de 28, neem dan de draad na de 29 en leg deze voor de 12 

Draai op deze manier de schijf iedere keer een kwartslag tegen de klok in en leg de 

draden naar de overkant.  

Knoop zo de hele draad, en rijg deze door de 

rugzak. Ongeveer 70 cm koord 
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Lusjes 

Leg de bodem van de tas voor je, en hecht aan net na 

de bocht met kleur E nld 3 (zie ook foto hierboven), en 

haak 7 vasten in de voorste lussen. 

Haak nog 6 toeren vasten, hecht af, laat draad hangen 

Doe dit ook aan de andere kant maar tel dan 7 steken verder om dan 7 v in de 

voorste lus te haken. Haak 6 toeren v en hecht af, laat draad hangen. 

Naai beide gespen nu vast, door het lapje om de gesp, vast te naaien aan de 1e toer 

van de lusjes. 

Naai de bodem in de rugzak en naai de rugzakboven aan in nek vast en zet deze 

ook goed vast op borsthoogte, zodat de armen van de aap om de rugzak kunnen 

sluiten. 

 

Band 

Haak met kleur D, nld 3 een vastenketting van 360 

steken.(catona dunner) 

T1. 359v,in laatste steek 3v, aan andere kant ketting 

verder met 359v, in laatste 2v, is ook eerste andere 

kant. 

T2. Kleur C, v, in hoek 3v in 1 steek, 1v, 3v in 1 steek, 

v, en haak aan eind 3v, in eerste van de  vorige toer 

de hoek, 1v, en eerste steek van deze toer 3v 

T3. Kleur E, herhaal toer 2. 

T4. Haak nu rondom kreeftensteek. Haaknaald 2,5 (catona dunner) 
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Vouw de band dubbel, bovenaan 20cm band, 10 cm per kant 

en naai dit midden achterop de kop van de aap vast. 

Doe de banden of 1 band door de pet of haarband, en zo 

kan je deze niet verliezen, we wisselen. 

Onderaan de banden door de  gespen heen. De lengte kan 

je zo verstellen. 

 

Veel plezier met de rugzak!! 

 

Wil je ook de olifantenrugzak haken, die verschijnt deze week in de AAN DE haak 

Pakketten verkrijgbaar op https://www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/171-

apenrugzak-cal 

 

 

 

http://www.wolhuisje.nl/
https://www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/171-apenrugzak-cal
https://www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/171-apenrugzak-cal

