
  



5218 – TAS VAN PITTSBURGH EN NOA 

Afmeting Tas: ca. 30 x 30 cm 

Materiaal: Scheepjes Pittsburgh fuchsia (9190) 3 bollen, Noa geelgroen/fuchsia (11) 1 bol, haaknaald 

nr. 4 ½, 7 en 12 

Stekenverhouding: 10 steken en 8 toeren met dubbele draad Pittsburgh en haaknaald nr. 7, in 

patroonsteek gehaakt, zijn 10x10 cm. 15 stokjes en 9 toeren stokjes met haaknaald nr. 4 ½ en enkele 

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

Gebruikte steken: Lossen en stokjes. Patroonsteek: 1e toer: stokjes, begin elke toer met 3 lossen 

(=1e stokje). 2e toer: vasten, begin elke toer met 1 losse en 1 vaste in het 1e stokje. Herhaal deze 2 

toeren. 

Werkwijze: Haak voor de achterkant en klep met haaknaald nr. 7 en dubbele draad Pittsburgh 30 

lossen en haak hierop patroonsteek. Hecht na 35 toeren af. Haak voor de band met dubbele draad 

Pittsburgh 8 lossen en haak hierop patroonsteek als volgt: 45 cm voor helft onderkant en zijkant tas, 

Minder aan beide kanten 1 steek en haak verder tot 135 cm lengte, meerder aan beide kanten 1 

steek en haak verder tot 180 cm. Lengte. Hecht af. Naai de band met de smalle kanten aan elkaar. 

Haak met haaknaald nr. 4 ½ en enkele draad Pittsburgh, voor de voorkant van de tas, 45 lossen en 

haak hierop 30 cm stokjes. Hecht af. Naai de band tussen de voor- en achterkant van de tas, begin 

met het midden van de onderkant. Haak met haaknaald nr. 12 en dubbele draad Noa als volgt: 1e 

toer: haak 6 lossen , *3 stokjes in de 1e losse, 2 lossen, herhaal 2x vanaf *, 2 stokjes in 1e beginlosse, 

sluit met een halve vaste in de 4e losse. 2e toer: 1 halve vaste op de volgende losse, 5 lossen, 3 

stokjes in onderliggende lossenboog, *1 losse, 3 stokjes – 2 lossen – 3 stokjes om de volgende 2 

lossen, herhaal 2x vanaf *, eindig met 2 stokjes in de 1e boog, sluit met een halve vaste in de 3e 

beginlosse. 3e toer: haak als 2e toer tot *. *1 losse, 3 stokjes in volgende lossenboog, 1 losse, 3 

stokjes – 2 lossen – 3 stokjes in volgende lossenboog, herhaal 2x vanaf *, eindig als 2e toer. 4e toer: 

als 2e toer tot *. *1 losse, 3 stokjes in de volgende lossenboog, 1 losse, 3 stokjes in volgende 

lossenboog, 1 losse, 3 stokjes – 2 lossen – 3 stokjes in de volgende lossenboog, herhaal vanaf * 2x, 

eindig als 2e toer. 5e toer: haak als 2e toer tot *. *1 losse, 3 stokjes in de volgende lossenboog, 1 

losse, 3 stokjes in volgende lossenboog, 1 losse, 3 stokjes in volgende lossenboog, 1 losse, 3 stokjes – 

2 lossen – 3 stokjes in de volgende lossenboog, herhaal 2x vanaf *, eindig als 2e toer. Hecht af. Naai 

het vierkant op de voorkant van de tas. 


