
  



204 – TASJE VAN MAXI EN LIZZY 

Afmeting: 20 x 20 cm (zonder handvat) 

Materiaal: Scheepjes Maxi ecru (87) 1 bol, Lizzy wit (01) 6 bollen, zilver (02) 2 bollen, 1 knoop, 

haaknaald nr. 3. 

Stekenverhouding: 22 steken en 18 toeren met 1 draad Maxi en 1 draad Lizzy in patroonsteek 

gehaakt, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig een andere haaknaald. 

Gebruikte steken: 

Lossen, vasten, stokjes. 

Patroonsteek: 

1 toer vasten, *1 toer stokjes, hierbij elk 1e stokje vervangen door 3 lossen, 3 toeren vasten, hierbij 

steeds aan het begin van de toer 1 keerlosse haken, herhaal vanaf *.  

Afwerkrandje met dubbele draad zilver: 

1e toer: vasten, hierbij de zijkanten van het tasje sluiten. 

2e toer: 1 vaste, *3 lossen, 1 vaste overslaan, 1 vaste, herhaal vanaf *, eindig met 1 vaste. 

Werkwijze: 

Het gehele tasje wordt gehaakt met 1 draad Maxi samen met 1 draad Lizzy wit. 

Voorkant: Haak 44 lossen en haak hierop patroonsteek tot 40 cm hoogte. 

Achterkant: Haak 44 lossen en haak hierop patroonsteek. Haak bij 3 cm hoogte 19 vasten, 6 lossen 

voor het knoopsgat, sla 6 vasten over, 19 vasten. Haak verder in vasten, ook op de lossen, tot 54 cm 

hoogte. Hecht af. 

Handvat: Haak 9 lossen en haak hierop in patroonsteek tot ca. 36 cm of gewenste lengte. 

Afwerking: Leg de voorkant met de goede kant op de goede kant van de achterkant van de tas, met 

de bovenkanten op elkaar. Naai beide delen aan de bovenkant met een stiksteek aan elkaar over 12 

cm in de breedte en 16 cm in de hoogte (zie streepjeslijn maatschets). Vouw de voorkant naar voren 

dubbel en haak langs de zijkanten en onderkant een afwerkrandje met dubbele draad zilver. Keer het 

werk zodat de achterkant boven ligt. Vouw de onderste 34 cm naar voren dubbel (hiervan is 20 cm 

voor de tas en 14 cm voor de klep) en haak langs de zijkanten, onderkant en langs de klep eveneens 

een afwerkrandje. Leg de klep over de 2 tasvakken en naai de knoop aan. Bevestig het handvat aan 

de zijkanten.  

 


