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Market Bag

Plastic tasjes zijn zooo vorige eeuw! Je eigen gehaakte tas mee naar de supermarkt is zoveel leuker, zoveel hipper 
en bovendien milieuvriendelijk! Katoen is een natuurlijk product en daardoor volledig afbreekbaar. De Coral market 
bag is lekker groot zodat al je boodschappen erin passen.

Garen 
Durable Coral, 100% gemerceriseerd katoen, 50g/125m, 
Kleur A: 2134 Vintage green of 2190 Coral: 5 bollen.
  
Haaknaald 
3 mm

Overige materialen 
Schaar
Maasnaald om draadjes weg te werken
Meetlint
Spelden en mat om te blocken.

Gebruikte steken en afkortingen
AK achterkant
GK goede kant
hv halve vaste
l losse
l-open losse-opening
s steek/steken
st stokje
v vaste
2v samenh 2 vasten samenhaken

Speciale steek:
DV-s dubbele V-steek: (1st, 3l, 1st, 3l, 1st) gehaakt in een l-open

Stekenproef
Haak 19 stokjes en 11 rijen voor een stekenproef van 10 x 10 cm met haaknaald 3 mm.
(pas indien nodig je maat haaknaald aan).

Moeilijkheidsgraad 
Beginner.

Afmetingen
Ongeveer 40 cm lang en 45 cm breed.

Haakschema
Zie pagina 5
 
Patrooninfo en tips
- Opbouw van het patroon: 
 -  Begin met het haken van een vierkant in opengewerkt stekenpatroon. Als dit vierkant klaar is, block je het 

mooi in vorm (75 x 75 cm). 
 - Haak vervolgens bovenaan en onderaan het  vierkant de ‘binnenkant’ van de hengsels.
 - Haak vervolgens een rand rondom de hele tas, waarbij je ook de hengsels van de tas maakt. 
- 3l aan het begin van een rij tellen als 1 stokje.
- Zorg ervoor dat je bij het maken van de hengsels de lossenkettingen niet te strak haakt. 

Dit patroon is ontworpen door Susy Terheggen van Knotsosquare By Susy in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de 
koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.
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Patroon
Vierkant haken:
Rij 1: GK: 177l, 1st in 4e l vanaf de haaknaald, [4l, sla volg 3l over, 1st in volg l, 3l, sla volg 3l over, 1st in volg l] x 
21, 4l, sla volg 3l over, 1st in volg l, 1st in laatste l, keer.
- totaal: 46st, 22 x 4l-open, 21 x 3l-open

Rij 2: AK: 3l in 1e st, DV-s in 1e 4l-open, [DV-s in volg 4l-open] x 21, 1st in 3l, keer.
- totaal: 2st, 22DV-s

Rij 3: GK: 3l in 1e st, 1st in 1e 3l-open, [4l, 1st in volg 3l-open, 3l, 1st in volg 3l-open] x 21, 4l, 1st in laatste 
3l-open, 1st in 3l, keer.
- totaal: 46st, 22 x 4l-open, 21 x 3l-open

Rijen 4-65: Herhaal Rijen 2 en 3. 
Knip de draad af en hecht af.

Block je werk in vorm, zodat het een mooi regelmatig vierkant van 75 x 75 cm wordt. 

Bovenaan en onderaan binnenkant van de hengsels
Maak de eerste binnenkant hengsel:
Rij 1: GK: Hecht aan met 1hv in de bovenhoek van het vierkant, 1l, 1v in 1e st, 1v in volg st, 2v in 1e 4l-open, 1v 
in volg st, [2v in 3l-open, 1v in volg st, 2v in 4l-open, 1v in volg st] x 21, 1v in laatste st, keer.
- totaal: 132v 

Rij 2: AK: 1l, [2v samenh] x 66, keer.
- totaal: 66v

Rij 3: GK: 1l, [2v samenh] x 33, keer.
- totaal: 33v

Rij 4: AK: 1l, [1v in volg v, 2v samenh] x 11, keer. 
- totaal: 22v

Rijen 5-9: 1l, 1v in elke v, keer. 
- totaal: 22v
Op het einde van Rij 9, knip de draad af en hecht af. (foto 1) 

Maak de binnenkant van het  tweede hengsel:
Rij 1: GK: Neem je werk voor je, GK naar je toe, met de onderkant naar boven toe, en hecht aan met 1hv in de 
rechter bovenhoek.
Haak nu een identiek stuk en herhaal Rijen 1 - 9. 
Op het einde van Rij 9, knip de draad NIET af. 

Afwerking, rondom de hele tas, maken van de hengsels
Toer 1: Na Rij 9, haak gewoon verder zonder te keren, ga rondom de hele tas: 1l, haak 8v langs de zijkant van de 
9 rijen vasten naar beneden, haak nu rondom de eerste zijkant van het vierkant naar onderen toe: [2v in elke rij] x 
65 , haak nu 8v langs de zijkant van de tweede hengsel binnenkant. Haak dan 70l (om het hengsel te vormen), sla 
de 22v van de onderste binnenkant hengsel over, haak 1v in de 1e v van de zijkant (met 9 rijen), haak 7v langs die 
zijkant naar boven toe, haak nu langs de tweede zijkant van het vierkant naar boven toe: [2v in elke rij] x 65, 8v 
langs de zijkant van de 9 rijen omhoog, 70l om het tweede hengsel te vormen, en sluit de toer met 1hv in de 1e v, 
keer. (foto 2 en foto 3)
- totaal: 292v, 140l 

Dit patroon is ontworpen door Susy Terheggen van Knotsosquare By Susy in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de 
koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.
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Toer 2: AK: 1l, 1v in elk van 70l van het eerste hengsel, 1v in elk van volg 8v, [2v samenh in volg 2v, 1v in volg 
v] x 43, 1v in elk van volg 9v, 1v in elk van volg 70l van het tweede hengsel, 1v in elk van volg 8v, [2v samenh in 
volg 2v, 1v in volg v] x 43, 1v in elk van volg 9v, sluit de toer met 1hv in 1e v, keer. 
- totaal: 346v

Toer 3: GK: 1l, 1v in elk van volg 9v, [2v samenh in volg 2v, 1v in volg v] x 28, 2v samenh in volg 2v, 1v in elk van 
volg 87v, [2v samenh in volg 2v, 1v in volg v] x 28, 2v samenh in volg 2v, 1v in elk van volg 78v, sluit de toer met 
1hv in 1e v, keer.
- totaal: 288v

Toeren 4-8: 1l, 1v in elke v rondom, sluit de toer met 1hv in 1e v. 
Op het einde van Toer 7, knip de draad af en hecht af. 
- totaal: 288v

Toer 9: GK: Haak een toer v langs de binnenkant van elk hengsel: Hecht aan met 1hv in een binnenhoek, en haak 
1v in elk van 70l en in elk van 22v, sluit de toer met 1hv in de 1e v, knip de draad af en hecht af. 
Herhaal voor het tweede hengsel.

Afwerking: 
Werk alle draadjes netjes weg.

1
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Haakschema

Dit patroon is ontworpen door Susy Terheggen van Knotsosquare By Susy in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de 
koper. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.


