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Haakpatroon TAS 

Gebruik indien nodig een dikkere of dunnere haaknaald als aangegeven, kijk of proeflapje 

uitkomt, Haaknaald 3 ,Vasten 26 breed en 33 toeren, pas hier je haaknaald op aan 

anders gaat het niet om de binnentas passen!! (Bij ander garen krijg je waarschijnlijk andere 

afmetingen, dus helaas niet passend!! Hier heb ik geen oplossingen voor) 

Er is een vragen bericht per deel, plaats hier alleen je vragen bij betreffende deel, losse 

vragen worden verwijderd, kijk ook of je vraag en antwoord er al tussen staat. Het 

vragenbericht is te vinden op www.facebook.com/groups/home.cal 

Link naar uitleg vastenketting https://youtu.be/-RytE8DImAI 

Afkortingen, l is  lossen, v is vasten, hv is halve vasten, hst is een halfstokje, st is een stokje, 
drstv = dubbel reliëfstokje voor langs, drsta = dubbel reliëfstokje achter langs. Indien niets 
vermeld doorhaken en niet de toer sluiten met een hv.  
Bij een kleurwissel de laatste steek van de toer ervoor niet afhaken, de 
laatste doorhaling met de nieuwe kleur haken. 
Let op na de hoeksteken op de volgende steek, deze komt in de 
”verborgen” hoeksteek 
 
Tas (bij ieder pakket heb ik briefjes gedaan wat A B C D zijn) 
1. 882, kleur A  
2. 870, kleur B 
3. 894, Kleur C 
4. 893, kleur D 
 
In ieder pakket (alleen de tas, heb je compleet dan is A waar 5 bollen van zijn) zitten voor het 
haken 5 bollen, de bollen waar er 2 van zijn gebruik je voor kleur A,  als je een ander pakket 
hebt. De bodem wordt gehaakt met kleur A en B.  
 
Start met de bodem. 
Begin met haaknaald 3 en een vastenketting van 56 vasten, 1 keerlosse(telt niet als steek), 
kleur A 
T1. Haak in de eerste vastensteek vanaf de haaknaald 1v,1l,1v, haak nu 54 v, dan in 1 steek 
1v,1l, 1v,nu gaan we aan andere kant van de ketting verder haken, haak daarom in de zelfde 
steek , 1v, 1l, 1v, dan 54 v, en in de laatste steek 1v,1l, 1v. Dit zijn ook de hoeksteken die 
iedere toer weer teugkomen in de bodem. Leg nu een draadje tussen je werk of een 
steekmarkeerder om zo iedere toer te zien dat je rond bent. Doe dit ook iedere toer! En 
markeer je hoeksteken om te zien waar deze zitten. Met een draadje of steekmarkeerder. 
T2. 1v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 56v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 2v, in de hoeksteek 
(1v,1l, 1v,) 56v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 1 v 
T3. 2v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 58v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 4v, in de hoeksteek 
(1v,1l, 1v,) , 58v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 2v 
T4. 3v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 60v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 6v, in de hoeksteek 
(1v,1l, 1v,) , 60v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 3v 
T5. 4v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 62v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 8v, in de hoeksteek 
(1v,1l, 1v,) , 62v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 4v 
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T6. 5v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 64v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 10v, 
in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) , 64v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 5v 
T7. 6v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 66v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 12v, 
in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) , 66v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 6v 
T8. 7v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 68v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 14v, 
in de hoeksteek(1v,1l, 1v,) , 68v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 7v  
T9. 8v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 70v, in de hoeksteek(1v,1l, 1v,), 16v, in 
de hoeksteek (1v,1l, 1v,) , 70v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 8v 
T10. kleur B 9v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 72v, in de hoeksteek(1v,1l, 
1v,), 18v, in de hoeksteek(1v,1l, 1v,) , 72v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 9v 
T11. kleur A   10v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 74v, in de hoeksteek (1v,1l, 
1v,), 20v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) , 74v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 
10v 
T12. kleur B  11v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 76v, in de hoeksteek(1v,1l, 
1v,), 22v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) , 76v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 
11v 
T13. 12v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 78v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 24v, 
in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 78v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 12v 
T14. kleur A 13v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 80v, in de hoeksteek (1v,1l, 
1v,), 26v, in de hoekstee, (1v,1l, 1v,) , 80v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 13v 
T15. 14v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 82v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 28v, 
in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 82v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 14v 
T16. B 15v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 84v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 
30v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) , 84v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 15v 
T17. 16v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 86v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 32v, 
in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) , 86v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 16v. Je hebt nu 244 steken (2 
x 88 voor de lange kanten en 2x34 langs de korte kanten) 
T18. 17v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 88v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 34v, in de hoeksteek 
(1v,1l, 1v,), 88v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 17v. 
T19. kleur A 18v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 90v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 36v, in de 
hoeksteek (1v,1l, 1v,) , 90v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 18v   
T20. 19 v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 92v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 38v, in de hoeksteek 
(1v,1l, 1v,) , 92v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 19v   
T21.20v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,) 94v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 40v, in de hoeksteek 
(1v,1l, 1v,) , 94v, in de hoeksteek (1v,1l, 1v,), 20v, hecht af met hv 
T22. Kleur D, hecht in een hoek aan, en haak rondom vasten in de achterste lus. (niet 

meerderen in de hoeken, en de losse van de vorige toer overslaan) de lange kanten zijn nu 

96 vasten in de achterste lus en de korte kanten 42 vasten in achterste lus. hecht af. Bodem 

afmeting is nu 35 x 13,5cm. 

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!! Het kan best dat je hele naald groter of kleiner moet haken, let op 

dat het de juiste breedte heeft. 

Haak nu verder aan 1 lange kanten als volgt   
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Stokje voor langs 

  

Stokje achterlangs 

 

 
 https://youtu.be/oK27bwq47P0 uitleg mandensteek 
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 
https://youtu.be/niOZiL7tsac uitleg golfjessteek 
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. 
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) 
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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) 
https://youtu.be/ErL8fdXAPC8 uitleg boogjessteek 
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. 
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, dus voor 

en achterkant haken!!! 
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T48- 75. Kleur C. 1 keerl,  vasten (96) 
T76-77. Kleur D, 1 keerl,  vasten (96) hecht af. 
 

 

Borduur nu inkruissteek, dubbele draad Sweet Treat de bloemen/ strand afbeelding. 

Borduur van beneden naar boven en weer terug, en begin aan de rechter kant, 

dus halve kruis naar boven dan de andere halve kruis naar beneden. (zie foto 

hierboven!) https://youtu.be/TpeObFiSvhU link voor borduren bij de vuurtoren in 

stiksteek, de strepen met enkele draad zwart borduren.  
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Doe hetzelfde ook aan de andere kant. 

Als de borduring erop staat, is de lengte vanaf de bodem nu 30.5 cm lang! 

Let op haak het volgende strak, of haaknaald dunner! 

In dit stuk komen reliëfstokjes voor, haak je aan de goede kant, dan haak je de 

reliëfstokjes voor, haak je aan de achterkant, dan haak je de reliëfstokjes aan de 

achterkant van je werk. Kijk naar foto’s en telpatroon. En link naar filmpje 

https://youtu.be/xwODaw0NqAI 

T78. Hecht met kleur A aan, aan de achterkant van je werk!  Goede kant naar je 
toe. Haak 3l (=st) en 95 st. (96)  
T79. 3l (=st), 5st, *1 drstv op 2e steek (sla steek over),1 st op zelfde steek, 1 drstv om 
zelfde stokje, sla steek over, 5st,* herhaal tussen **, en eindig met 6 st. (95, 1 
minder) 
T80. 3l (=st), 4st, *(sla 1 steek over) 1 drsta om reliëfstokje van vorige toer, 1 st, op 
reliëfstokje van vorige toer, 1 st, 1 st op reliëfstokje van vorige toer, drsta om 
reliëfstokje van vorige toer, sla 1 steek over, 3 st,* herhaal tussen de **, eindig met 
nog 2 st. 

achterkant   

voorkant 

 
T81. 3l (=st), 3st, *(sla steek over) 1 drstv om reliëfstokje van vorige toer, 1 st, op 
reliëfstokje van vorige toer, 3 st, 1 st op reliëfstokje van vorige toer, drstv om 
reliëfstokje van vorige toer, sla 1 steek over, 1 st, herhaal tussen de **, eindig met 4 
st.  
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T82. 3l (=st), 1st, (2 overslaan)1 drsta om reliëfstokje van vorige toer, 1 l, drsta om 2e 
st van vorige toer (terug steken, ze moeten nu kruisen),  5 st op de 5 stokjes van de 
vorige toer, *(2 st overslaan) 1 drsta om 2e reliëfstokje van vorige toer, 1 l, drsta om 
1e reliëfstokje van vorige toer (terug steken, ze moeten nu kruisen), 5 st op de 5 
stokjes van de vorige toer,* herhaal tussen de **, eindig met 2 steken overslaan, 1 
drsta,  1 l, drsta om 1e reliëfstokje van vorige toer (terug steken, ze moeten nu 
kruisen)  2 st. 

achterkant  voorkant  
 
T83. 3l (=st), 4st, *1 drstv om reliëfstokje van vorige toer, 1 steek overslaan 3 st, (sla 
steek over)  1 drstv om reliëfstokje van vorige toer, 1 st op reliëfstokje van vorige 
toer, 1 st, 1 st op reliëfstokje van vorige toer* herhaal tussen** eindig met nog met 2 
st (totaal einde 5st). 

    
T84. 3l (=st), 5st laatste op reliëfst van vorige toer, *1 drsta  om reliëfstokje van 
vorige toer en sla steek over,1 st, 1 drsta om reliëfstokje van vorige toer, 5st,(eerste 
en laatste op reliëfst van vorige toer.* herhaal tussen **, en eindig met 6 st. 

 
T85. 3l (=st), 6st, *Haak nu 1 niet afgehaakt drstv, niet afgehaakt 

st op de middelste steek, en 1 niet afgehaakt drstv, haak deze nu samen, 7 st, (de 
eerste en laatste op de reliëfstokjes van de vorige toer*, herhaal tussen de **, eindig 
met de 7st. 
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T86. 3l (=st) en 95 st. (1 meerdere) (96) hecht af. 
Haak zo ook de andere kant van de tas.  
Lengte nu 38 cm! 
 
Ga nu verder aan de smalle zijkant van de tas. Goede kant van je 
werk  
Zijkant 13 cm breed!  
https://youtu.be/ZuhHpMhZMJI bekijk ook het filmpje voor de 
uitleg.  
T1. Haak met kleur A naald 3, 1 keerl, 42 v  
T2. Haak 1 keerl, 42v voorste lus  
T3. Haaknaald 3,5. Haak nu verder in weefsteek als volgt, 
1keerl *1v, 1l steek eronder overslaan, * herhaal en eindig 
de toer met v.  
T4. Kleur B. 1 keerl, *1v om de losse van de vorige toer, 1l,* herhaal dit de hele toer.  
T5. Kleur C, 1 keerl, *1v om de losse van de vorige toer, 1l,* herhaal dit de hele toer.  
T6. Kleur A, 1 keerl, *1v om de losse van de vorige toer, 1l,* herhaal dit de hele toer.  
Herhaal nu toer 4 t/m 6 tot je totale lengte hebt van 38 cm, zelfde lengte als de andere 
delen vanaf de bodem gemeten!  
Haak dit ook aan de andere zijkant.  

Zakjes haken aan zijkanten van tas! 

    

    

https://youtu.be/BO-YnQ3W3sA link naar uitleg stersteek 

Hecht met kleur A aan in de voorste lus van de vaste aan de onderkant van een 
zijkant, haaknaald 3. 
T1. 1 keerl,  haak vasten in de voorste lus. Maar sla de 10e, 20e en 30e steek over. 
Totaal 39 steken! 

http://www.wolhuisje.nl/
https://youtu.be/BO-YnQ3W3sA
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T2. 1 keerl,  haak v (39) 
T3.  verder op naald 3,5, (of pas dikte aan, moet zelfde breedte 
als er onder zijn) in stersteek, als volgt haak 3 losse, steek je 
haaknaald in de middelste steek van de 3 lossen, trek een lus 
door de steek. Steek in de laatste losse, en haal weer een lus 
op (3 lussen op je haaknaald), steek je naald in de laatste 
(onderste) steek van de vorige toer en haal weer een lus op. 
Steek je naald in de 2e steek van de vorige toer en haal een 
lus op, daarna door de 3e steek (je hebt nu 6 lussen op je 
naald). Sla de draad om je naald en haal de draad door alle 
lussen. Haak 1 losse om het midden van de ster te vormen. 
Steek nu de haaknaald in het midden (het “oog”) en haal een 
lus op. Steek de haaknaald in de laatste steek van de net 
gemaakte ster en haal een lus op. Haal een lus op van de 3e 
steek van de vorige toer, ook van de steken 4 en 5 van de 
vorige toer. Sla de draad om en haal door alle 6 de lussen. 1 
losse om de ster te sluiten. Ga zo door tot het eind van de toer. 
Je hebt dan je laatste steek van de ster in de laatste steek van 
de toer (de keerlossen). Maak de ster af en haak in dezelfde 
steek nog een half stokje, 2 lossen en keren 19 sterren per rij! 
T4.1 half stokje in het midden van de laatste ster van de vorige 
toer. In het midden van de volgende ster en alle sterren erna haak je 2 halve stokjes. 
Aan het eind van de toer haak je 1 half stokje in de bovenste van de keerlossen. Als 
je alle steken telt heb je weer je beginaantal steken. 
Herhaal deze 2 toeren nog 8 keer zodat je 9 rijen met stersteken hebt. t/m toer 20. 
T21. Kleur D haaknaald 3. Haak 1 keerl, 39 v 
T22-27. 1 keerl, 39 v 
T28. 39 steken kreeftensteek, hecht af. 
 
Haak zo ook de zak aan de andere kant 
 
Speld nu de zak vast langs de zijkant, en leg de goede kant  van de 
zijkant op de goede kant van het de voorkant. Naai dan de naad dicht met 
overhandse steek, naai dit vast met de kleur van de effen kleuren van de 
vlakken, dan zie je het minst de draden van het aan elkaar naaien. 
 
 
 
Naai zo alle 4 de naden dicht, let op dat de strepen mooi 

doorlopen. 

Hecht nu in een hoek bovenaan aan met kleur D, haak rondom 

7 toeren vasten met haaknaald 2,5.( Let op pas dit aan als de 

http://www.wolhuisje.nl/
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bovenkant van de binnen tas te wijd of te strak is, als de 

binnentas te wijdt is neem dan een dikkere haaknaald, is de 

binnentas te strak, neem dan een dunnere haaknaald) Meet of je 

binnentas erin past, haak anders nog een paar toeren extra 

lengte. En haak nog 1 toer kreeftensteek, hecht af.  

PS.Klopt de maat echt niet, maak dan aan zijkanten plooitje in de tas of in de binnentas. Naai 

eventueel een exta naadje in de binnentas. Knip van een oude placemat, of tassenbodem, 

de bodem voor de tas van 35 x 13 cm. Knip de hoeken een beetje rond en maak 

gaatjes in de bodem. 

Naai met paar steken de bodem in de bodem van de tas vast 

   

Hengsels 

Haak een vastenketting van 164 steken met kleur D haaknaald 3,Ga verder met 2,5. 

Meet tussendoor of de lengte van het hengsel van de tas past met je band voor het 

hengsel, pas dit anders aan!!!!! De lengte aanpassen door minder steken voor de 

vastenketting te gebruiken, en de breedte door haaknaalddikte aan te passen. 

T1. kleur D 1 keerl,  vasten 
T2. Kleur A 1 keerl,  vasten 
T3. Kleur B 1 keerl,  vasten 
T4-5. Kleur C 1 keerl,  vasten 
T6. Kleur B 1 keerl,   vasten 
T7. Kleur A 1 keerl,  vasten 
T8-9. Kleur D 1 keerl,  vasten, hecht af, na toer 9 
Haak dit nog een keer. 
 
In elkaar zetten van de tas 
Draai de binnentas, binnenste buiten en speld de 
banden op de hengsels. Naai deze banden op beide 
hengsels, aan de buitenkant als je dus de tas 
binnenstebuiten hebt! Dit kan met de hand of met de 
machine! 
 

http://www.wolhuisje.nl/
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Zet nu de smalle zijkanten van de binnentas vast aan de smalle binnenkanten van de 
buitentas,, de binnenkanten van de tassen komen dan tegen elkaar aan vast! Met de 
verstevigde bodem ertussen. 
 
Vouw dan de buitentas naar de goede kant en 
speld deze als volgt langs de bovenrand. 
Leg de zijnaad van de binnentas, tegen het 
midden van de smallezijkanten van de 
buitentas, speld dan de tas helemaal rondom 
vast en naai de hele bovenrand van de binnen 
en buiten tas op elkaar vast!!!  
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