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Nodig: 

- 1 jute tas van AH

- 2 bollen bol (deze tas is gemaakt met het CASUAL garen van Zeeman, 100 gr - 

200m)

- haaknaald nr. 4

- een oude jeans


Gebruikte steken:

- stokje

- vaste

- halve vaste


Werkbeschrijving:


Voorkant:


Neem een oude jeans. Let er wel op dat deze minstens even breed is als de AH 
tas.

Knip af net boven de achterzakken. Indien nodig ook L en R op maat knippen. 
(denk aan de naden, dus aan de zijkanten iets groter knippen dan de tas zelf!)


Haak een lossenketting van 55 steken.


Toer 1: haak 2 keerlossen. Haak een stokje in de 3e steek vanaf de haaknaald en 
in alle 55 steken daarna.


Toer 2 t.e.m. 20: Haak 2 keerlossen. Haak een stokje in elk stokje van de vorige 
rij. (=55 steken)


Hecht af en stop de draadjes in.


Maak de achterzakken los van de jeansbroek. Leg ze op het haakwerk (de positie 
kun je zelf bepalen) en naai deze vast met de naaimachine. De voorkant is klaar!
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Zijkanten en bodem


Uit de benen van de jeansbroek heb ik nog een bodem geknipt en 2 zijkanten. De 
afmetingen vind je hieronder. Mocht dit niet lukken (misschien zijn de benen 
hiervoor te smal) dan kun je ook gewoon 2 rechthoekige lappen haken.


- zijkanten: rechthoek van 33 cm x 17 cm 

- bodem: rechthoek van 42 cm x 17 cm


Achterkant:


Haak een lossenketting van 55 steken.


Toer 1: haak 2 keerlossen. Haak een stokje in de 3e steek vanaf de haaknaald en 
in alle 55 steken daarna.


Toer 2 t.e.m. 28: Haak 2 keerlossen. Haak een stokje in elk stokje van de vorige 
rij. (=55 steken)


Hecht af en stop de draadjes in.


In elkaar zetten van de stukken:


Nu hoef je enkel nog alle stukken met de naaimachine aan elkaar te naaien. 
Begin met de bodem vast te naaien aan voor- en achterkant en doe daarna de 
zijkanten. Als je het goed gedaan hebt zijn de zijkanten aan de bovenkant wat 
langer dan de rest, dit is ook nodig om straks te kunnen omplooien bij het 
vastnaaien. Gebruik best een jeansnaald om dit alles te stikken.


TIP 1: Als je de tas wil voorzien van een binnenvoering, dan doe je dit nu best 
eerst. (werkwijze en patroon hiervoor vind je ook op mijn site)


TIP 2: Heb je niet onmiddellijk een lapje stof liggen voor de voering? Geen 
probleem! Je kan bijvoorbeeld bij Zeeman een kussensloop (70 cm x 60 cm) gaan 
kopen. Die zijn meestal in verschillende kleuren beschikbaar en 1 kussensloop is 
genoeg om de tas te voeren.
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Trek je haakwerk over de jute tas en zorg dat alle naden en hoekjes goed 
zitten. Plooi de zijkanten aan de bovenkant naar binnen en naai met de hand de 
bovenste boord rondom vast aan de jute tas. Ook aan de zijnaden heb ik hier en 
daar het haakwerk vastgenaaid aan de tas, zo blijf je een mooie vorm van de tas 
behouden.


Handvaten (2x)


Haak een lossenketting van 75 steken.


Toer 1: haak 1 keerlosse. Haak een vaste in de 2e steek vanaf de haaknaald en in 
alle 75 steken daarna.


Toer 2 t.e.m. 8: Haak 1 keerlosse. Haak een vaste in elke vaste van de vorige rij. 
(=75 steken). Hecht nog niet af!


Leg nu het haakwerk rond het handvat en haak aan elkaar met halve vasten. 
Afhechten en draden instoppen.


Gebruik gewoon naaigaren om het haakwerk onderaan aan de handvaten vast te 
naaien aan de voor- en achterkant van de tas.


Als afwerking heb ik vooraan op één van de achterzakken nog een labeltje 
genaaid met “Made By Me”.


De tas had ik eerder al voorzien van een donkerblauwe voering.


Veel plezier!
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