
 

  



224 – TAS VAN COCKTAIL 

Afmeting: 30 cm breed, 25 cm hoog (zonder handvaten). 

Materiaal: Scheepjes Cocktail grijs (7694) 2 bollen, turquoise (7802) 1 bol, oranje (7655) 1 bol, groen 

(7801) 1 bol, fuchsia (7799) 1 bol, 8 knopen, haaknaald nr. 3. 

Stekenverhouding: 22 steken en 25 toeren in vasten gehaakt, zijn 10x10 cm. Controleer dit en 

gebruik indien nodig een andere haaknaald. 

Gebruikte steken: Vasten. 

Jacquardrand: Haak volgens telpatroon. Gebruik aparte bolletjes en sla bij het wisselen van kleur de 

draden om elkaar om gaatjes te voorkomen. 1 = turquoise, 2 = fuchsia, 3 = oranje, 4 = groen. 

Werkwijze: 

Haak voor de bodem met grijs 67 lossen en haak hierop 66 vasten tot 7 cm hoogte, = 16 toeren. Haak 

dan met grijs in het rond op de lange kant 66 vasten, op de korte kant 11 vasten, op de andere lange 

kant 66 vasten en op de laatste korte kort 11 vasten. Haak na 10 toeren het telpatroon. De eerste 4 

toeren worden met turquoise in het rond gehaakt, dan het werk op het midden van de zijkanten 

splitsten en in heen- en teruggaande toeren verder haken. Het telpatroon wordt op de 66 vasten van 

de voor- en achterkant van de tas gehaakt. De steken van de zijkanten van de tas worden in het 

groen gehaakt. Haak tot de laatste 4 toeren van het telpatroon. Haak nu weer verder in het rond, dus 

ook de steken van de zijkanten in het turquoise. Haak na het telpatroon over alle steken nog 10 

toeren met grijs in het rond en hecht af.  

Handvaten (2x): Haak met turquoise 9 lossen en haak hierop 8 vasten tot een lengte van ca. 58 cm. 

Hecht af. 

Afwerking: Sluit de zijnaadjes van de tas. Naai de handvaten met knopen (2 knopen per uiteinde) aan 

de voor- en achterkant van de tas. 

 

 


