Voor creatieve handwerkideeën…

Granny Square tas
Benodigdheden
- 200 gram Batika (looplengte ca. 130 m per bol)
- Haaknaald 2,5 – 3,5 mm
- grote knoop van ca. 50 mm doorsnede
- draagband (2 x 90 cm)
- Voering 1/5 meter
- tassenbodem die wasbaar is (bijvoorbeeld Jeffytex)
Gebruikte afkortingen
L = losse
HV = halve vaste
v. = vaste
stk. = stokje
br1 = brugje van 1 losse
br3 = brugje van 3 losse
Patroonomschrijving

Vierkantje (27 x haken)
Haak 5L en sluit de ring in de 1e L met 1 HV
Toer 1
3L (= 1 stk.); 2 stk. in ring ; *3L, 3 stk. in ring*; herhaal alles tussen * * nog 2x; 3L; sluit de
toer af met een HV in de 3e steek van de eerste 3L
Toer 2
4L (= 1 stk. en 1L); *3 stk. in volgende br3; 3L; 3 stk. in zelfde br3; 1L*; herhaal * * nog
2x; 3 stk. in volgende br3; 3L; 2 stk. in zelfde br3; sluit de toer af met een HV in de 3e steek
van de eerste 4L
Toer 3
3L (= 1 stk.); 2 stk. in zelfde br1; 1L; *3 stk. in volgende br3; 3L; 3 stk. in zelfde br3; 1L; 3
stk. in volgende br1; 1L* herhaal alles tussen * * nog 2x; 3stk. in de volgende br3; 3L; 3
stk. in zelfde br3; 1L; sluit de toer af met een HV in de 3e steek van de eerste 3L
Toer 4
4L (= 1 stk. en 1L); *3 stk. in volgende br1; 1L; 3 stk. in volgende br3; 3L; 3 stk. in zelfde
br3; 1L; 3 stk. in volgende br1; 1L* Herhaal alles tussen * * nog 2x daarna 3 stk. in
volgende br1; 1L; 3 stk. in volgende br3; 3L; 3 stk. in zelfde br3; 1L; 2stk. Sluit de toer af
met een HV in de 3e steek van de eerste 4L
Toer 5
Haak nu het vierkantje om met v. en hecht af.
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Sluiting
Haak 15L en 3L (als eerste stk.); keer het werk
Toer 1
Haak 1 stk. in de 4e L vanaf de haaknaald en in de volgende steek nog 1 stk.;
*1L; sla 1L over; 3 stk. in de volgende 3 steken*
Herhaal alles tussen de * * nog 2 keer
Haak 3L; keer het werk
Toer 2
Haak 1L; *3 stk. in het eerste br1; 1L*
Herhaal alles tussen de * * nog 2 keer
Haak 1 stk. in de laatste steek; 3L; keer het werk
Toer 3
Haak 2 stk. in het 1e br1;
*1L; 3 stk. in het volgende br1*
Herhaal alles tussen * * nog 2 keer
Herhaal nu toer 2 en 3 tot je ca. 15 cm hebt
Haak een toer met stk.
Haak hierop een toer met halve stk.
Haak de sluitlus als volgt:
*3L en keer het werk; 2 stk.; 1 half stk.; 2L en keer het werk; 3 stk.*
Herhaal alles tussen * * nog 4 keer (meer of minder kan ook, het hangt van de grootte van je knoop af)
Haak de laatste keer het lusjes meteen vast aan de andere kant van je “flapje”
Haak nu alles om met v. (LET OP: haak niet met te weinig steken om, want dan trekt je haakwerk krom)
Hecht af

www.signora-anna.nl

Voor creatieve handwerkideeën…
Afwerking
Steek alle losse draden weg met bijvoorbeeld een stopnaald
Voor- en achterpand
Deze bestaan uit 3 x 3 granny’s (dus in totaal 9 granny’s).
Leg dusdanig neer zodat je verschillende kleuringen naast elkaar hebt liggen.
Leg de goede kanten op elkaar en haak de granny’s aan elkaar met v.
Bodem en 2 zijkanten
Dit zijn 3 granny’s onder elkaar.
Leg de goede kanten op elkaar en haak de granny’s aan elkaar met v.
Voeringdelen
Leg het voorpand op dubbele stof en knip deze van voering na en houdt aan alle kanten
1 ½ cm naad aan.
Knip zo ook de zijkanten en de bodem na.
Knip van Jeffytex nogmaals de bodem, maar nu ½ cm kleiner dan de gehaakte bodem.
In elkaar zetten van de gehaakte panden
Haak de zijkanten aan de bodem door de verkeerde kanten op elkaar te leggen en een korte
kant aan elkaar te haken met v. Hierdoor komt de haakrand aan de buitenkant te zitten.
Haak nu op soortgelijke manier het voor- en achterpand van de tas aan de zijkanten.
Haak de sluitlus vast op het achterpand.
Bepaal waar de knoop moet komen en haak hier op de tas twee keer een ketting vast om de
knoop aan vast te zetten.
Naai nu de schouderbanden vast.
Zet de voeringtas in elkaar.
Leg de bodem van Jeffytex onderop, en doe de voeringtas in de gehaakte tas.
Zet de voering aan de bovenkant met kleine steekjes aan de gehaakte tas vast.
Je tas is nu klaar.
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