
Hip winkelnetje haken 

Bye bye plastiek zakjes, hallo gehaakt winkelnetje!
Deze herbruikbare winkeltas is goed voor het milieu en maak
je helemaal zelf  (met restjes eventueel) 

Nodig: 4 x 50 g haakkatoen, (bijv.  Katia Mississippi-3  = 60%
katoen, 40% acryl - 50 g/210 m) fuchsia kleurnr. 765 - 
haaknaald nr. 3 - schaar - maasnaald 

Werkwijze 
• Zet op met een magische ring. (Maak een lus en zorg ervoor dat
het uiteinde van het touw onderop ligt (dit is dus niet het touw dat
naar de bol loopt). Maak in deze magische ring een losse door de
haaknaald door de lus en de onderste draad te steken (hierna
maak je de losse zoals je gewend bent). Nu zit de lus vast. Maak
nog een losse. In totaal heb je nu een magische ring plus één
losse gemaakt. Haak nu vasten in de ring. Afhankelijk van je
project zijn dit er tussen de vier en de zes vasten.Trek nu aan het
uiteinde van het draadje om de cirkel kleiner te maken. Je hebt nu
een ring met daarin zes vasten. Maak een halve vaste in de eerste
losse die je maakte om de ring te sluiten. Je magische ring is nu af
en je kunt verder met je project. 
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• 1e toer: Haak 16 stokjes in de ring waarbij 3 lossen voor het 1e stokje. 
               Sluit de toer met 1 halve vaste in de 3e losse. 
• 2e toer: 3 lossen voor het 1e stokje - 1 losse - * haak voor de hoek tussen de 2 volgende steken: 2 stokjes, 1 
losse en 2 stokjes - 1 losse - sla 1 stokje over, 2 stokjes - 1 losse* - herhaal van * tot * en eindig met een hoek, 1 
losse en 1 stokje op de laatste steek. Sluit de toer met 1 halve vaste in de 3e losse. 
• 3e toer: 3 lossen voor het 1e stokje - 1 stokje in het boogje - 1 losse - *hoek: 2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes in het 
volgende boogje - 1 losse - 1 stokje in het boogje - 2 stokjes - 1 stokje in het boogje - 1 losse* - herhaal van * tot *
en eindig met hoek - 1 losse - 1 stokje in het boogje en 1 stokje. Sluit de toer met 1 halve vaste in de 3e losse. 
• Haak op deze manier het vierkant met in totaal 17 toeren verder waarbij telkens 2 steken meer tussen de 
hoeken worden gehaakt. 
• 18e toer: Haak 1 vaste in de 1e steek - boogje: 7 lossen, sla 3 steken over, 1 vaste - haak nog 3 boogjes waarbij
de laatste vaste in het boogje van de vorige toer wordt gehaakt - hoek: 5 lossen, 2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes in 
het boogje van de hoek van de vorige toer, 5 lossen - 1 vaste in het boogje - 7 lossen - sla 4 steken over - *1 
vaste in de volgende steek - 7 lossen - sla 3 steken over* - herhaal van * tot *. Haak telkens een hoek op de hoek 
van de vorige toer en eindig met boogjes tot het einde van de toer. Sluit de toer met 1 halve vaste in de 1e steek. 
• 19e en volgende toeren: Haak halve vasten tot het midden van het boogje. Haak boogjes van 7 lossen tot op de 
hoek - haak de hoek. Herhaal en sluit de toer met 1 halve vaste. 
Haak in totaal 11 rijen met boogjes en hoeken. 
• 30e toer: Haak boogjes van 7 lossen tot aan de hoek - haak 2 boogjes van 5 lossen op de hoek. Herhaal tot het 
einde van de toer en sluit met 1 halve vaste. 
• 31e en volgende toeren: Haak boogjes van 7 lossen tot in totaal 39 toeren zijn gehaakt. 

• Haak 100 lossen voor het 1e handvat. Sla 20 boogjes over en haak de ketting vast op de 1e vaste van het 
volgende boogje. Haak 1 halve vaste in de losse van het boogje. Haak 100 vasten op de ketting. Haak 1 halve 
vaste in de losse van het boogje. Haak 100 vasten. Haak op die manier 7 rijen vasten voor de breedte van het 
handvat. Let erop dat het handvat niet gedraaid zit bij het haken. • 
Knip de draad door en hecht af. 
• Zet de draad voor het 2e handvat opnieuw aan. Laat hierbij 20 boogjes tussen de twee handvaten. Haak de 
tweede handvat op dezelfde manier als de eerste. 
• Hecht af en stop alle losse draden in. 
• Haak voor de sluitlus een macramékoord van cm. Schuif ze door de laatste boogjestoer en naai begin en einde 
aan elkaar. 


