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Nederlandse vertaling tas crochetalong schoenstricken.de 

Voorbereiding 

De tas crochetalong is opgezet door Carina (Carina@Haekelmonster.com) van 

haekelmonster.wordpress.com en Jessica van www.schoenstricken.de Het design is van Carina. 

Tijdens de crochetalong wordt er gezamenlijk een tapestry tas gehaakt, elke week komt er een deel 

van het patroon beschikbaar. In totaal komen er 6 delen.  

Het wordt een ruime ronde tas met meerdere motieven. De bodem van de tas wordt +/- 27cm 

doorsnee, de hoogte +/- 43cm, de omvang +/- 90cm. 

 

De crochetalong wordt door schoenstricken gehaakt met 800gram Halensee katoen. Een speciaal 

pakket hiervan met het thema zee&strand is verkrijgbaar in de webshop 

www.schoenstricken.de/shop/ 

De bodem en hengsel wordt gehaakt met haaknaald 4mm, de tas met 4,5mm. De tas wordt met 

dubbeldraad gehaakt. 

 

De bodem van de tas begint met een magische ring. Je kan ook beginnen met 4 vasten en deze 

sluiten met een halve vaste. Naai het uiteinde van het begindraad goed vast, omdat de bodem bij 

gebruik belast wordt.  

 

De tas wordt in spiraal toeren gehaakt. Het is handig om steeds het begin van je toer te markeren 

met een steekmarkeerder of een gekleurd draadje. 

 

De bodem heeft uiteindelijk 144 steken. 144 is deelbaar door 2,3, 4, 6, 8, 12 en 16. Hiervan hebben 

we een deel nodig. Wil je de tas in een andere maat haken, zorg er dan voor dat het in elk geval 

deelbaar is door 24. 

De kleurwissel is altijd in de laatste lus van de vorige toer: als er nog 2 lussen op de haaknaald staan, 

sla dan om met de nieuwe kleur en haal deze door de lussen heen. De draad wordt (tenzij anders 

aangegeven) afgeknipt. De draden worden mee gehaakt. Bij patronen vind de kleurwissel tussendoor 

plaats, dit gaat op dezelfde manier. Haak dan het draad van de andere kleur mee totdat je weer 

moet wisselen. 

 

De patronen staan op ruitjespapier; elk vakje is 1 vaste. 
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Deel 1 

Haaknaald 4mm 

Start: haak 6 vasten in een magische ring (of haak 4 lossen en sluit deze met een halve vaste) (grijs) 

Toer 1: 2 vasten in elke vaste = 12 v 

Toer 2: 2 vasten in elke vaste = 24 v 

Toer 3: 24 vasten 

Toer 4: *1 vaste, 2 vasten in de volgende steek* herhaal = 36 v 

Toer 5: 36 vasten 

Toer 6: *2 vasten, 2 vasten in de volgende steek* herhaal = 48 v 

Toer 7: 48 vasten 

Toer 8: *3 vasten, 2 vasten in de volgende steek* herhaal = 60 v 

Toer 9: kleurwissel (petrol) 60v 

Toer 10: kleurwissel (grijs) *4 vasten, 2 vasten in de volgende steek* herhaal = 72 v 

Toer 11: 72 vasten 

Toer 12: *5 vasten, 2 vasten in de volgende steek* herhaal = 84 v 

Toer 13: 84 vasten 

Toer 14: *6 vasten, 2 vasten in de volgende steek* herhaal = 96 v 

Toer 15: kleurwissel (groen) 96 vasten 

Toer 16: *7 vasten, 2 vasten in de volgende steek* herhaal = 108 v 

Toer 17: 108 vasten 

Toer 18: Kleurwissel (grijs) *8 vasten, 2 vasten in de volgende steek* herhaal = 120 v 

Toer 19: Kleurwissel (groen) 120 vasten 

Toer 20: Kleurwissel (grijs) *9 vasten, 2 vasten in de volgende steek* herhaal = 132 v 

Toer 21: 132 vasten 

Toer 22: Kleurwissel (turquoise) *10 vasten, 2 vasten in de volgende steek* herhaal = 144 v 

Toer 23: Kleurwissel (grijs) 144 vasten 
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Nu is de bodem klaar. Bij ons is de bodem nu +/- 28cm. 

We zijn nu klaar met meerderen, het aantal steken blijft 144 vasten (vanaf nu niet meer genoemd). 

Wissel naar haaknaald 4,5mm  

 

Toer 24: vasten, haak alleen in de achterste lussen van de steek. 

Toer 25: vasten (grijs) (vanaf nu haken we weer in de hele steek; beide lussen) 

Toer 26: vasten (grijs) 

Toer 27: vasten (petrol) 

Toer 28: vasten (petrol) 

Toer 29 – 33: nu komt het eerste patroon (wit en modderbruin) 

 

 

 

Elk vakje staat voor een vaste. Je begint in de rechterhoek onderaan; met wit een vaste. Als er nog 2 

lussen op de haaknaald staan wissel je naar de volgende kleur (modderbruin) en haak je hiermee 5 

vasten tot er nog 2 lussen op de haaknaald staan en wissel je weer naar wit en zo verder. 

 

Toer 34: vasten (grijs) 

Toer 35: vasten (grijs) 

Toer 36: vasten (turquoise) 

Toer 37: vasten (turquoise) 

Toer 38: vasten (turquoise) 
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Ga voor meer foto’s naar: http://schoenstricken.de/2014/08/taschen-crochetalong-teil-1/ 

Design: Carina Carina@Haekelmonster.com van haekelmonster.wordpress.com 

Nederlandse vertaling: Mariska van Amerongen  

www.knutselcorner.nl  

www.facebook.nl/knutselcorner 

Copyright © Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd  of openbaar worden gemaakt, op welke 

wijze dan ook, zonder toestemming van Carina, Jessica e/o Mariska. 

 

 


