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DIY

Dori by

V i s n et ta s word t tre n d y it- stuk. D e vis net tas van o nze o m a’s
str ik t h o e la ng e r h o e m e er m ens en in haar net ten.
Ze is mu lti in zetb a a r vo or j e lunchp akket, vo or kleine
b o o d sc h a p p e n in d e (s up er) m arkt of j ust for fun op het
st ran d . I n e e n mu m van tij d brei, haak of kno o p j e deze
ta s in jouw favoriete kleur.
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benodigdheden
• Garen: 2 bolletjes van 50 g Gaia
(Lang Yarns, kleur 0006)
• Haaknaald nr 4

gebruikte steken
Opzetlus: Vorm van de draad een lus. Leg het uiteinde van de draad over de draad heen. Haal met
de haaknaald of je vingers de draad door de lus. Trek de lus wat aan.
Losse: Sla de draad om de haaknaald en haal deze door de lus. Dit herhaal je steeds zodat je een
ketting van lossen bekomt.
Vaste: Steek de haaknaald in de volgende steek, sla de draad om de haaknaald en haal door.
Je hebt nu 2 lussen op de haaknaald. Sla de draad weer om de haaknaald en haal nu door de
2 lussen zodat je nog maar 1 lus overhoudt.
Halve vaste: Steek de haaknaald in de tweede lus van de lossenketting en trek de draad erdoor.
Je hebt nu 2 lussen op de haaknaald. Haal nu de eerste lus door de 2de waardoor je slechts
1 lus overhoudt op de haaknaald.

werkbeschrijving

Maak een opzetlus, vervolgens een ketting van 6
lossen en sluit de ketting in een ring met een halve
vaste.

Voor de rand van het tasje haak je met vasten als volgt:
de 10 losse steken over haken met 5 vasten. Daarna in
alle vasten 1 vaste haken, 4 toeren in totaal.

1 ste toer: 10 vasten in de ring lossen.

handvat

2 de toer: 2 vasten in iedere vaste van de vorige toer
vasten.

Haak een ketting van 80 lossen en haak 4 toeren vasten (1 vaste in elke losse).

3 de toer: *2 lossen, 1 vaste in de vaste van de vorige
toer.* Steeds herhalen van * tot *.
4 de toer: *3 lossen, 1 vaste in het midden van het
boogje van de vorige toer.* Herhaal steeds van * tot *.

afwerking
Haak of naai de handvaten aan de rand van de laatste
toer vasten met een tussenruimte van 25 steken.

5 de toer: *4 lossen, 1 vaste in het midden van het
boogje van de vorige toer.* Herhaal steeds van * tot *.
6 de toer: *5 lossen, 1 vaste in het midden van het
boogje van de vorige toer.* Herhaal steeds van * tot *.

TIP: Met dit soort haakwerken is het moeilijk het begin
van iedere toer te herkennen. Men werkt immers in
een spiraal. Gebruik een veiligheidsspeldje om de
1ste losse van de tweede toer te merken. Verander
het speldje iedere toer naar de 1ste steek van de
volgende toer.

Haak voor de volgende toeren steeds 1 losse bij tot
je een toer krijgt met 10 lossen en 1 vaste.
Herhaal steeds de toer met 10 lossen, 1 vaste tot
een hoogte van 45 cm.
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