RAFIA GAREN
“KYRA” TAS
3e toer met grijs/wit: hecht aan op de 3 samen
gehaakte stokjes. 3 lossen, *3 dubbele stokjes,
2 lossen en 3 dubbele stokjes in het boogje van
3 lossen, 2 lossen, 1 vaste op de 3 samen
gehaakte stokjes, 2 lossen, herhaal vanaf * 3x,
sluit met een halve vaste.
4e toer met grijs wit: haak op elke steek een
vaste, op de hoeken, tussen de 2x driedubbele
stokjes 3 vasten. Hecht af.
Streeppatroon: *6 toeren vasten wit, 6 toeren
vasten grijs/wit, herhaal vanaf * nog 2x.
Werkwijze:
Voorkant tas: Haak 4 vierkanten zoals boven
staat beschreven. Naai de vierkanten aan
elkaar, 2 vierkanten breed, 2 vierkanten hoog.
Achterkant tas: haak met wit 34 lossen en haak
hierop het streeppatroon. Haak na de 4e witte
streep verder met grijs/wit in vasten tot 32 cm
hoogte totaal. Hecht af.
Band: haak met grijs/wit 6 lossen, *1 losse voor
het keren, 6 vasten, herhaal vanaf * tot 39 cm
hoogte. Minder aan beide kanten 1 vaste en
haak verder tot 129 cm hoogte. Meerder aan
beide kanten weer 1 vaste en haak verder tot
168 cm hoogte Hecht af.
Afmeting: 26 x 26 cm
Materiaal: Adriafil Rafia wit (61) 2 strengen,
grijs/wit (60) 6 strengen, haaknaald nr. 5, 1
knoop
Stekenverhouding: een vierkant = 13 x 13 cm.
13 steken en 12 toeren in vasten gehaakt, zijn
10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig
een andere haaknaald.
Gebruikte steken:
Lossen, halve vasten, vasten, stokjes, dubbele
stokjes.
Vierkant:
1e toer met wit: haak 6 lossen en sluit met een
halve vaste. Haak 3 lossen, 3 stokjes in de ring,
3 lossen, *4 stokjes in de ring, 3 lossen, herhaal
nog 2x vanaf *, sluit met een halve vaste.
2e toer met wit: *3 lossen, 3 samen gehaakte
stokjes op de 3 volgende stokjes, 1 halve vaste
op het laatste stokje voor de 3 lossen, 3 lossen,
1 halve vaste op het eerste stokje na de 3
lossen, herhaal vanaf * 3x, sluit met een halve
vaste.
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Afwerking: Naai beide uiteinden van de band
tegen elkaar. Haak de achterkant van de tas met
grijs/wit en vasten aan de band, de naad van de
band komt in het midden aan de onderkant.
Haak de voorkant vast aan de band met grijs/wit
en vasten. Let bij het sluiten van de naden op
dat de bovenste 5 cm van de achterkant niet
wordt meegehaakt, deze 5 cm is voor de
sluiting. Haak aan de bovenkant van de
achterkant, op de middelste 8 steken, 6 toeren
vasten met grijs/wit, hierbij in de 4e toer een
knoopsgat haken. Haak hiervoor boven de
middelste 2 vasten 2 lossen. Naai de knoop aan.
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