
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van, Cees en Corrie en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren, 

iets overnemen of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van ons is niet toegestaan. Wij zijn niet 

verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de 

Facebook groep HOME  of bij www.wolhuisje.nl. 

voorbereiding

We 

beginnen nu aan de klep 

Haak een ketting van 45 l, in 

kleur A dit is incl 1 keerlosse. 

Met nld 3 

1 en 2. 44 vasten 

3 t/m 15. ga nu verder in de 

weefsteek, (1v, 1l), eindig de toer 

met v.(iedere toer een keerlosse) 

16. weefsteek kleur B 

17. weefsteek kleur A 

18. weefsteek kleur B, minder 

nu  iedere toer door de laatste 

steek niet meer te haken 

19. weefsteek kleur A 

20. weefsteek kleur D 

21. weefsteek kleur A 

22. weefsteek kleur D 

23. weefsteek kleur A 

24. weefsteek kleur C 

25. weefsteek kleur A 

26. weefsteek kleur C 

27. weefsteek kleur A 

28 t/m 31 weefsteek kleur A, 

hecht af met hv 

 

Rand klep naald 3 kleur A 

 1.Hecht nu aan in de bovenhoek 

en haak 25 v verdeeld over de 

zijkant van de klep, 15 v onderaan 

langs de rand, 25v langs de andere 

zijkant 3v in de hoeksteek, 39v  

bovenrand en 3v hoeksteek. 

2. *9v,2v in 1 steek* doe dit 6x 

tussen de **. 5v, (1v,1l,1v)in de 

hoeksteek, 41v, (1v,1l,1v)in de 

hoeksteek. 

3. *10v,2v in 1 steek* doe dit 6x 

tussen de **. 7v, (1v,1l,1v)in de 

hoeksteek, 43v, (1v,1l,1v)in de 

hoeksteek. 

4. *11v,2v in 1 steek* doe dit 6x 

tussen de **. 9v, (1v,1l,1v)in de 

hoeksteek, 45v, (1v,1l,1v)in de 

hoeksteek. 

5. met haaknaald 2,5 rondom in 

 

 
VOORBEREIDING 

Voordat we met de Rugzak CAL beginnen willen wij een ieder eerst laten weten dat wij deze 
patronen met veel plezier hebben ontworpen. Het kan zijn dat sommige dingen anders 
gehaakt kunnen worden, of op een andere manier uitgelegd kunnen worden. Wij hebben 
ons best gedaan om er een leuk en gevarieerd patroon van te maken!  
Goed lezen scheelt de helft van de fouten die gemaakt worden.  
Tip: lees de beschrijving goed door. 
De cal betreft een leuke rugtas/rugzak en een haaknaalden/pennenetui. 
Als u de rugzak cal gaat haken, gaan wij ervan uit dat u een aantal steken beheerst: o.a.: 
lossen, halve vasten, vasten, halve stokjes en stokjes. (uitleg over de gebruikte steken kunt u 
ook op youtube vinden)  
Wij hebben haaknaalden maat 2,5 en 3 gebruikt. We geven de maat aan welke wij 
gebruiken, als u los haakt dan een halve haaknaald kleiner gebruiken, haakt u vast dan een 
halve haaknaald groter gebruiken. 
Wij hebben voor alles de Catona (100% katoen) gebruikt, de beschrijving komt overeen met 
dit garen. 
We hebben 2 rugzakken gehaakt, we bieden 3 kleurcombinaties aan. Wilt u andere kleuren 
dan is er altijd overleg mogelijk.  
Een pakket bestaat uit: 1 hoofdkleur en 3 bijkleuren van de Catona.  
Kleur A is de hoofdkleur en bestaat uit 6 bollen. Kleur B bestaat uit 2 bollen en C en D zijn 
ieder 3 bollen. De binnen tas (deze heb je zeker nodig.) naaigaren, studs, baleinenband en 
magneetsluitingen. 
Koopt u een compleet pakket dan krijgt u een extra patroondeel om nog de restjes op te 
haken.  
De verzendkosten in Nederland zijn gratis, deze worden aan het einde van de bestelling 
verrekend!! www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/131-rugzak-cal 
Wilt u andere kleuren, mail dan de kleurnummers door naar: info@wolhuisje.nl 
hier kunt u de kleuren kiezen A = 6 bollen, B = 2 bollen, C = 3 bollen en D = 3 bollen. 
https://www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/19-catona-50-gram 
Verder hebben we een bodem uit een shopper of een placemat en een kumihumo schijf 
nodig. https://www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/58-kumihimo  
Ook wordt er een naald en eventueel een naaimachine gebruikt. 
Doordat het verschillende delen zijn is kan de hoeveelheid haakwerk per week variëren.  
bij  www.wolhuisje.nl is de Rugzak cal als een pakket te bestellen. Ook de patronen worden 
hier wekelijke geplaatst. Voor meer informatie kijk ook op: 
www.facebook.com/groups/home.cal 
Voor alle materialen en extra’s geldt OP = OP  
Wij wensen u veel succes met de voorbereiding van deze Rugzak CAL. 
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