Jennifer Stiller en Karen Lee Luick

Nog niet uitgehaakt?

Gehaakte tassen zijn hot! En het is gelukkig helemaal niet moeilijk om
ze zelf te maken. Hou je van eenvoudig of speels, elegant of bohemien,
groot of klein, snel gemaakt of meer uitgewerkt? In Tassen haken leert
Jennifer Stiller je hoe je een tas haakt voor elke smaak en gelegenheid.
9789043922722

Dankzij de duidelijke en gedetailleerde instructies haak je gemakkelijk
je eigen shopper, heuptasje, telefoonhoesje of schoudertas. De patronen zijn geschikt voor beginners en gevorderden.
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Tassen haken
Van klein tot groot,
van eenvoudig tot uitgebreid

Inleiding

Inhoud

Gehaakte tassen zijn het hele jaar een onmisbaar accessoire voor
wie de laatste trends wil volgen. En je hoeft ze niet eens te
kopen, want het is gelukkig helemaal niet moeilijk om ze zelf te
maken. In dit boek staan talloze patronen voor wie net begint of
al jarenlang ervaring heeft.
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Er zijn tassen voor ieders smaak: eenvoudig of speels, elegant of
in boho-stijl, extra groot of juist klein, snel klaar of ingewikkeld
– alles is mogelijk!
Maak een keuze uit de talloze modellen zoals een shopper, buiktasje, clutch, telefoonhoesje, boodschappentas, nettas en nog
veel meer.
Wij wensen je veel plezier bij het haken en dragen van je nieuwe
favoriete tas!

Zo ga je te werk
Zomertas
Twee-in-eentas
Chique shopper
Luipaardclutch
Ronde tas
Je favoriete tas
Heuptasje
Kleurige shopper
Etno-schoudertas
Minitasje
Buideltasje met beugelsluiting
Praktische nettas
Chique riemtas
XXL-tas
Regenboogtas
Stijlvol hoesje voor je mobiel
Patroonbladen

Zo ga je te werk
Af ko rt in g e n
heeng tr = heengaande toer

oversl = overslaan

tr = toer

hstk = half stokje

samenh = samenhaken

v = vaste

hv = halve vaste

st = steek

vlg = volgende

l = losse

stk = stokje

ll = looplengte

heen- en terugg = heen- en
teruggaande

[ ] de werkwijze tussen vierkante
haakjes wordt in één steek uitgevoerd
of zo vaak gehaakt als voor de haakjes
staat aangegeven

nld = naald

Mo e ilijkh e i d s g ra a d

l ll
Gemakkelijk

lll
Middelmatig

lll
Moeilijk

Tip s
Heen- en teruggaande toeren

Meerderen en minderen

Een haakwerk heeft een voor- en achterkant. Alle toeren die
aan de voorkant van het werk liggen (die dus aan de voorkant worden gehaakt), heten heengaande toeren. Alle toeren die aan de achterkant van het werk liggen (die dus aan
de achterkant worden gehaakt), heten teruggaande toeren.

Om steken te meerderen haak je twee of meer steken in dezelfde steek van de vorige toer. Als je twee steken in één
steek haakt, heb je dus één steek gemeerderd, als je drie steken in één steek haakt, heb je twee steken gemeerderd.
Om steken te minderen haak je meerdere steken samen,
zodat aan de bovenkant maar één lus te zien is, die een v-tje
vormt.

In het rond en in spiraalvorm
haken
Als je met vasten in het rond haakt, haak je aan het eind van
de eerste toer halve vaste in de eerste vaste van de toer om
de toer te sluiten. Bij hogere steken haak je de halve vaste in
de bovenste keerlosse.
Bij een spiraalvorm sluit je de toeren niet met een halve
vaste. Je steekt de naald altijd direct in de eerste steek van
de vorige toer. Markeer het begin van elke toer met een
draad in afstekende kleur of met een stekenmarkeerder.
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Keerlossen
Keerlossen worden gehaakt, zodat je bij de nieuwe toer op
dezelfde hoogte uitkomt als die van de volgende steken. Je
kunt de eerste steek vervangen en hem als steek meetellen
of je telt hem niet als steek en slaat hem gewoon over bij het
tellen.
Je kunt keerlossen aan het eind van de vorige toer vóór het
keren haken. Je kunt ook de laatste steek van de vorige toer
haken, het werk dan keren en de benodigde keerlossen haken. Als de keerlossen als steken tellen, steek de tweede
steek van de toer dan in de voorlaatste steek van de vorige
toer. Als je de eerste steek niet door de keerlosse vervangt,
haak de eerste steek dan meteen in de laatste steek van de
vorige toer.

Twee vasten
samenhaken
1 Steek voor de eerste vaste de naald

Twee stokjes
samenhaken
1 Haak het eerste stokje tot de twee

in de steek en trek de draad door. Steek
voor de tweede vaste de naald in de
volgende steek en trek de draad door.
Er liggen drie lussen op de naald.

laatste lussen. Maak daarvoor één omslag, steek de naald in de steek en trek
de draad door, neem de draad opnieuw
op en trek hem door de eerste twee
lussen.

2 Neem de draad opnieuw op en trek
hem door de drie lussen. De steken
zijn samengehaakt, het stekenaantal is
verminderd met één en er is één gezamenlijke lus over.

Overhandse steek
Leg voor de naad met de overhandse
steek de twee met elkaar te verbinden
kanten tegenover elkaar. Rijg de draad
in een maasnaald. Steek de naald
steeds door de tegenover elkaar liggende steken van beide kanten. Neem
alleen één steekdeel of beide steekdelen op (of bij de opzetkant door de lossenlussen). Steek de naald steeds aan
dezelfde kant naar binnen en aan de
andere kant weer naar buiten. Ga zo
door tot het eind van het werk en trek
af en toe de draad aan. Hecht de beginen einddraad af.

2 Steek de naald in de volgende steek
en haak zo ook het tweede stokje. Er
liggen drie lussen op de naald (= de
laatste lussen van de twee stokjes plus
de werkdraad).

3 Neem de draad nog een keer op en
trek hem door de drie lussen. Nu zijn
twee stokjes samengehaakt en het stekenaantal is met één verminderd.
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In het achterste steekdeel
Steek de naald alleen in het achterste steekdeel en let op dat
je het voorste steekdeel laat rusten. De steek wordt zoals gebruikelijk gehaakt. Het voorste, niet-gebruikte steekdeel
vormt een dunne dwarse lijn aan de voorkant.

Reliëfvaste achter
1 Steek de haaknaald aan de achterkant onder de steekdelen van de vorige toer van rechts naar links zodat die steek
naar achter buigt. Sla de draad om de naald.

2 Trek de draad door de opening voor de steek. Er liggen nu
twee lussen op de naald.

3 Haak de vaste zoals gebruikelijk af.
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Magische ring
1 Wikkel de draad zoals op de foto om je hand en draai de
werkdraad één keer tegen de klok in om je duim. Houd de
einddraad met middelvinger, ringvinger en pink vast.

2 Steek de haaknaald van onder naar boven onder de
draad die om de duim ligt, neem de draad die van de wijsvinger komt op en trek hem door. Nu heb je een lusje.

3 Neem de draad opnieuw op…
4 … en trek hem door de lus. Om de duim ligt nu links een
dubbele, rechts een enkele draad.

5 Haak één vaste om de dubbele draad.
6 Neem je duim uit de lus. Haak om de dubbele draad vasten tot je het gewenste aantal vasten hebt.

7 Pak tot slot met je linkerhand de einddraad vast, houd
met je rechterhand de vasten vast en trek de lus voorzichtig
dicht. De vasten vormen nu een ring van steken.
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