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Zomerse tas 
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Kijk ook goed naar de foto’s en telpatronen!! 

Als je werk in gaat treken, gebruik dan haaknaald groter, wordt het wijder, 

gebruik dan haaknaald kleiner!! 

Haak nu verder aan 1 lange kanten als volgt   

Stokje voor langs 

  

Stokje achterlangs 

 

 
 
 
 
 
 

Hecht in de rechterhoek van een lange kant aan met kleur A 
T1. Haak 3l (=1e st) 95 st. (96) 
T2-4 . Haak 2l, 3 reliëf st achter langs, * 4 reliëf st voor 

langs, 4 reliëf st achter langs,* herhaal tussen de **, haak 
nog 4 reliëf st voor langs.(96) 
T5-7. Haak 2l, 3 reliëf st voor langs, * 4 reliëf st achter 

langs, 4 reliëf st voor langs,* herhaal tussen de **, haak 
nog 4 reliëf st achter langs.(96)  
T8-10. Haak 2l, 3 reliëf st achter langs, * 4 reliëf st voor 

langs, 4 reliëf st achter langs,* herhaal tussen de **, haak 
nog 4 reliëf st voor langs.(96) 
T11-13. Haak 2l, 3 reliëf st voor langs, * 4 reliëf st achter 

langs, 4 reliëf st voor langs,* herhaal tussen de **, haak 
nog 4 reliëf st achter langs.(96) 

T14-15. kleur D, 1 keerl, 1 keerl, 96 v 
T16. Kleur A, begin met 2 l (hst),  2 st, *3 st 1 hst, 
1v, 1l sla steek eronder over, 1v, 1hst, 2st, * herhaal 
dit de hele toer, eindig met 3st.  
T17. Kleur D, 1 keerl, vasten, maar let op waar de l 

van de vorige toer zit haak je de v in de toer van 
kleur D (lager) (96) 
T18.1 keerl, vasten (96) 
T19. Kleur B , 2l, (=hst), 1v, 1l(steek eronder 

overslaan), * 1v, 1hst, 5st, 1hst, 1v, 1l(steek eronder overslaan),* 
herhaal tussen **, eindig met 1v, 1hst, 1st. 
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T20. 3l,(=st), 1hst,1v, *1l(steek eronder overslaan), 1v, 1hst, 5st, 1hst, 1v, * herhaal 

tussen **, eindig met 1l(steek eronder overslaan), 1v, 1hst. 
T21. Kleur D, 1 keerl, vasten, maar let op waar de l van de vorige toer zit haak je de 

v in de toer van kleur D (2 lager) (96) 
T22. 1 keerl, vasten (96) 
T23. Kleur C, 3l,(=st), 2 st, *2 st 1 hst, 1v, 1l sla steek eronder over, 1v, 1hst, 3 st, * 
herhaal dit de hele toer, eindig met 2st, 1. 
T24. begin met 2 l, (hst) 2 st, *3 st 1 hst, 1v, 1l sla steek eronder over, 1v, 1hst, 2st, * 
herhaal dit de hele toer, eindig met 3st. 
T25. Kleur D, 1 keerl, vasten, maar let op waar de l van de vorige toer zit haak je de 

v in de toer van kleur D (lager) (96) 
T26.1 keerl. vasten (96) 
T27. Kleur A , 2l, (=hst), 1v, 1l(steek eronder overslaan), * 1v, 1hst, 5st, 1hst, 1v, 
1l(steek eronder overslaan),* herhaal tussen **, eindig met 1v, 1hst, 1st. 
T28. 3l,(=st), 1hst,1v, *1l(steek eronder overslaan), 1v, 1hst, 5st, 1hst, 1v, * herhaal 
tussen **, eindig met 1l(steek eronder overslaan), 1v, 1hst. 
T29. Kleur D, 1 keerl, vasten, maar let op waar de l van de vorige toer zit haak je de 
v in de toer van kleur D (2 lager) (96) 
T30. 1 keerl, vasten (96) 
T31. Kleur B, 3l,(=st), 2 st, *2 st 1 hst, 1v, 1l sla steek eronder over, 1v, 1hst, 3 st, * 

herhaal dit de hele toer, eindig met 2st, 1hst. 
T32. Kleur D, 1 keerl, vasten, maar let op waar de l van de vorige toer zit haak je de 

v in de toer van kleur D (2 lager) (96) 
T33. 1 keerl, vasten.meerderin de laatste steek 1 v (97) 
T34. Kleur B, 3l(=eerste st), 2st ook in eerste steek, 
2l overslaan *1v, 2 steken overslaan, 5 st in 1 steek, 2 
steken overslaan,*, herhaal dit de hele toer, eindig 
met 2 steken  overslaan 1v, 2 steken overslaan, 3st in 
laatste steek. (je hebt nu een half boogje dan 15 boogjes en 
eindigt met half boogje) 
T35. 1 keerl, 1v, *haak op de vasten tussen de boogjes 5 st, 1v 
op middelste stokje van boogje,* herhaal tussen ** laatste v op 
laatste steek. 
T36. 3l(=eerste st), 2st ook in eerste 

steek, *haak op de vasten tussen de 
boogjes 5 st, 1v op middelste stokje 
van boogje,* herhaal tussen ** eindig 
met 3st in laatste steek. (je hebt nu 
een half boogje dan 15 boogjes en 
eindigt met half boogje) 
T37-45. Herhaal de toeren 35 en 36, 
eindig met toer 35. 
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T46. Kleur D, 1 keerl, Haak nu op iedere steek 1v, minder 1 

steek.(96) 
T47. Vasten (96) 
Lengte tot nu toe vanaf de bodem 21 cm! 
 

Haak dit deel ook aan de andere kant van de tas 
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