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Festivaltasje 

 
Uit het boek “Haken in Ibiza style” zomer 2017 

Ontwerp: Yolande van den Boom 
Zomer 2017 

 

 
 
 

In dit patroon is aanwezig: 
Werkbeschrijving , werktekeningen festivaltasje 

 
 

 
Yolande van den Boom, 2017, mijn patronen zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. 
Gelieve dit patroon niet te delen, te reproduceren, of te verkopen. Wees vrij om zoveel 

stuks voor jezelf  te maken of weg te geven als kado, 
Ik kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of iets van dien 

aard welke wellicht in mijn patronen zijn vermeldMaar mocht je vragen/opmerkingen 
hebben over dit patroon dan hoor ik ze graag. 
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FESTIVALTASJE 
 

 
 

 
Benodigdheden 
Phil coton 
• 0081 (cacao) 
• 0071 (giraffe) 
• 0080 (cappucino) 
• 0032 (ecru) 
• 0046 (acajou) 
Lammy Yarns 
• Lurex Collection ligne 
noire 03 
Haaknaald 4 
Knoop 
40 houten kraaltjes 
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Werkwijze 
Voor- en achterpand heuptasje 
Begin met 5 L en sluit met hv tot een ring. 
Toer 1: Haak  met goud 3 L en 2 st samenhaken, 1 L, *3 st 
samenhaken, 1 L, herhaal vanaf * 4 maal.  
Sluit de toer met hv in 3e L. 
Toer 2: Hecht een nieuwe kleur aan in lossenboogje. 
Haak 3 L en 1 st samen, * in het volgende lossenboogje 2 st 
samenhaken, L, in hetzelfde lossenboogje 2 st samenhaken, 
herhaal vanaf * 4 maal.  
In het volgende lossenboogje 2 st samenhaken, L.  
Sluit de toer met hv in 3e L. 
Toer 3: Hecht een nieuwe kleur aan in een lossenboogje.  
Haak 3 L, 3 st in hetzelfde lossenboogje, * v tussen de 2 
samengehaakte stokjesgroep van vorige toer, in het volgende 
lossenboogje 7 st , herhaal vanaf * 4 maal, 
v tussen de 2 samengehaakte stokjesgroep van vorige toer, 3 st in 
het eerste lossenboogje.  
Sluit de toer met hv in 3e L. 
Toer 4:  Haak om de vaste heen dwz diep insteken. 
Hecht een nieuwe kleur aan in de v van vorige toer.  
Haak 3 L, hst (komt tussen het eerste en tweede stokje  van 
onderliggende toer in), 4 v, hst, * st in v van vorige toer, hst, 4 v, 
hst (komt tussen het vijfde  en zesde stokje op stokjesboog van 
vorige toer in), herhaal vanaf * 4 maal.  
Sluit de toer met hv in 3e L. 
Toer 5: Hecht een nieuwe kleur aan tussen de 1e en 2e v (zie 
tekening)   
Haak 1L, 2 v , * 2 v in de volgende v, 6 v, herhaal vanaf * 5 maal. 
Sluit de toer met hv in L. 
Toer 6: Hecht een nieuwe kleur aan daar waar de meerdering 
van v zit.  
Haak 3L, 1 st in dezelfde stk, 7 st, *2 st in de volgende stk, 7 st, 
herhaal vanaf * 4 maal.  
Eindig de toer met hv in 3e L. 
Toer 7: Hecht een nieuwe kleur aan daar waar de meerdering 
van st zit.  
Haak 3L, 1 st in dezelfde stk, 8 st, *2 st in de volgende stk, 8 st, 
herhaal vanaf * 4 maal.  
Eindig de toer met hv in 3e L. 
Toer 8: Hecht een nieuwe kleur aan daar waar de meerdering 
van st zit.  
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Haak 3L, 1 st in dezelfde stk, 9 st, *2 st in de volgende stk, 9 st, 
herhaal vanaf * 4 maal. 
Eindig de toer met hv in de 3e L. 
 
Tussenstuk 
Maak er twee. 
Stap 1: Hecht de draad aan op een willekeurige plek tussen twee 
hoekstokjes van een pand. Haak in de achterste lus. 
Haak 3 L (= 1e st) en haak op elke stk 1 st en meerder daar waar 
in de vorige toer ook al een meerdering zit (60 st).  
Je eindigt aan de andere kant tussen twee hoekstokjes. 
Leg de goede kanten van de panden op elkaar.  
Haak alleen in de middelste lusjes en haak de 2 tussenstukken 
met hv aan elkaar. 
 
Achterpand 
Hecht goud onderaan van het tasje in het voorste lusje. Haak in 
de voorste lusjes maar stop daarmee als je aankomt bij de 
meerdering vóór de opening.  
Haak in beide lusjes verder: 
de meerdering 2 vasten, 5 vasten, 16 L (dit is een knooplus, de 
lengte wordt bepaald door het formaat van de knoop)hv in de 
eerste losse, 5 v, 2 v voor de meerdering. 
Haak verder in het voorste lusje tot het einde sluit met hv. 
 
 
Voorpand 
Hecht goud aan in de meerdering aan de rechterkant vanaf de 
opening.  
In de voorste lusjes. 2 v in de meerdering, 10 v. 
In beide lusjes 2 v in de meerdering, 10 v, 2 v in de meerdering 
In de voorste lusjes 10 v, 2 v in de meerdering  
Knip de draad af en werk weg. 
 
Riemlusje 
Maak er 2 met bruin.  
Haak 11 L, 1 v in 2e L vanaf de naald, haak 9 v in elke L, 3 v in 
laatste L.  
Haak aan andere kant verder: 
8 v, 2 v in laatste L, sluit met een hv in de keerlosse. 



	   5	  

 
 
 
Riem 
Het aantal lossen is een veelvoud van 3, plus 4. 
Toer 1: Haak met 0080 een lossenketting voor een totale lengte 
van 73 cm (meet bij jezelf op welke lengte nodig is.  
Toer 2: Haak v in 7e L van de naald,  
* 3 L, 1 v in de 3e L,  
herhaal tot het einde van de toer. 
Toer 3: Haak aan de andere kant van de lossenketting verder, 
1 v in dezelfde L, * 3 L, 1 v in de 3e L,  
herhaal tot aan het begin van de lossenketting.  
Eindig met een v in de laatste L van het 1e lossenboogje. 
Toer 4: Hecht 0071 aan.  
Haak 4 L, 1 v om de volgende v van de vorige toer,  
* 3 L, 1 v om de volgende v van de vorige toer,  
herhaal vanaf * tot het einde van de toer en  
eindig met 4 L, 1 v op de hoek. 
Toer 5: Haak verder aan de andere kant,  
4 L, 1 v om de volgende v van de vorige toer,  
* 3 L, 1 v om de volgende v van de vorige toer,  
herhaal vanaf * tot het einde van de toer en  
eindig met 4 L, 1 v op de hoek. 
Toer 6: Hecht 0081 aan.  
Haak 5 L, 1 v in de volgende v van de vorige toer,  
* 3 L, 1 v in de volgende v van de vorige toer,  
herhaal vanaf * tot het einde van de toer en  
eindig met 5 L, 1 v op de hoek. 
Toer 7: Haak verder aan de andere kant, 
5 L, 1 v in de volgende v van de vorige toer, 
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* 3 L, 1 v in de volgende v van de vorige toer,  
herhaal vanaf * tot het einde van de toer en  
eindig met 5 L, 1 v op de hoek. 
Toer 8: Hecht goud aan.  
Haak 6 L, 1 v in de volgende v van de vorige toer,  
* 3 L, 1 v in de volgende v van de vorige toer,  
herhaal vanaf * tot het einde van de toer en  
eindig met 6 L, 1 v op de hoek. 
Toer 9: Haak verder aan de andere kant, 
6 L, 1 v in de volgende v van de vorige toer, 
* 3 L, 1 v in de volgende v van de vorige toer,  
herhaal vanaf * tot het einde van de toer en  
eindig met 6 L. 
 
 
Afwerking 
Zet de knoop aan de voorkant vast. Maak 35 franjes van 
30 cm lang. Vouw het draadje dubbel en bevestig in de 
voorste lusjes van de niet met goud omhaakte steken van het 
voorpand. 
Maak 20 franjes van 40 cm lang. Vouw het draadje dubbel en 
bevestig aan de uiteinden van de riem; 5 aan de ene kant van 
het lossenboogje en 5 aan de andere kant van het lossenboogje. 
Doe dat ook aan de andere kant van de riem. Rijg aan 
elk draadje een kraal, leg een knoopje en knip de draad af. 
	  
	  
Ready to party!! 
 

 


