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Boho tas 
(Ultimate Summer bag restyle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit patroon is eigendom van essiebirdies en gemaakt voor privégebruik. Het mag niet 
worden verkocht, als eigen uitgegeven worden of voor commerciële doeleinden worden 
gebruikt. Gehaakte exemplaren mogen in beperkte oplagen verkocht worden onder 
vermelding van essiebirdies als ontwerpster. Het patroon is getest maar essiebirdies is niet 
verantwoordelijk voor het individuele haakwerk van degene die het patroon gebruikt.  

Copyright essiebirdies 2021 

www.essiebirdies.wordpress.com  

Facebook en Instagram: @essiebirdies 

Facebookgroep: haken met essiebirdies  

Benodigdheden: 
Haakkatoen in 8 vrolijke kleurtjes, ik gebruikte Phildar Phil cotton 3 in de volgende kleuren: 

cuivre, cereale, vitamine, rosewood, craie, jade, pink en  een goud bruine kleur 

Afmeting: 26cm (breed) x 22 cm (hoog) 

Haaknaald 2,5 mm 

Schaar en stopnaald 

Knoop 

Tashengel (of haak er een)  

 

Afkortingen: 
L = losse 

V = vaste 

Hv = halve vaste 

Hst = half stokje 

St = stokje 

R = rij 
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Patroon: 
 

Start met het haken van een halve cirkel 

Wissel na elke rij van kleur 

Het wisselen van kleur doe je in de laatste steek van de gehaakte rij en dan keer je je werk 

 

4l, hv in de eerste steek om te sluiten 

R1: 3l (telt altijd als 1e st), 7st in de ring, keer (8) (maak geen rondje maar een halve cirkel; 

zie foto pagina 1) 

R2: 3l, st in dezelfde steek, 2st in elke volgende steek, keer (16) 

R3: 3l, st in dezelfde steek, (st, 2st in de volgene steek) herhaal ( ) tot de laatste steek; st in de 

laatste steek, keer (24) 

R4; 3l, 5x (3st, 2st in de volgende steek), st, sla 1 steek over, st in de laatste steek, keer (28) 

R5: 3l, st in dezelfde steek, 5x (4st, 2st in de volgende steek), 2st, keer (34) 

R6: 3l. st in dezelfde steek, 5x (5st, 2st in de volgende steek), 3st, keer (40) 

R7: 3l, 2st in dezelfde steek, 12x (sla 2 steken over, 3st in de volgende steek), sla de volgende 

steek over, 3st in de laatste steek, keer (14 groepjes van 3st) 

R8: 4l, (3st in elke ruimte tussen 3st clusters, 1l) herhaal tot einde, st in de laatste steek (13 

groepjes van 3st, 14 1l ruimtes) keer 

R9: 3l, 2st in 1l-ruimte, 1l, (3st, 1l) in elke 1l-ruimte tot einde (14 groepjes van 3st, 13 1l-

ruimtes) keer  

R10: 3l, st in de volgende 2 st, 2st in 1l-ruimte, (3st, 2st in 1l-ruimte) herhaal ( ) tot einde 

(68st) keer  

R11: 3l, st in de volgende steek, (2st in de volgende steek, 3st, 2st in de volgende steek, 6st) 

herhaal ( ) tot einde, maar sla de voorlaatste steek over en haak 1 st in de laatste steek (80st) 

keer  

R12: 3l, st in de volgende 2 steken, (2st in de volgende steek, 4st, 2st in de volgende steek, 

7st) herhaal ( ) tot de laatste 6 steken; 2st in de volgende steek, 2st, 2st in de volgende steek, 

2st (94st) keer  

R13: 3l, 2st in dezelfde steek, sla 2 steken over, (3st in de volgende steek, sla 2 steken over) 

herhaal ( ) tot de laatste steek; 3st in de laatste steek (32  x 3st groepjes) keer  

R14: 1l, hv in de alle steken van 16 3st groepjes, (je bent nu in het midden) 6l, hv in de 

volgende steken van 16 3st groepjes (de 6l is de lus voor de knoop) 

 

Opmerking: om een rechte lap te haken gebruik ik de volgende methode:  

Start elke rij met 2l en een st in dezelfde steek. Aan het einde van de rij haak je een st in de 

laatste steek maar let op: niet in de keerlossen. (zie You tube video van Sewrella: crochet 

straight edges every time). 

 

Hecht het garen aan in de hoek van het rechte deel van je werk.  

2l, haak een rij stokjes. Het exacte aantal st is niet zo belangrijk. Verdeel de stokjes gelijk 

over het deel. Ik haakte 50 st (incl. de 2l). We haken nu een rechte lap naar beneden. Keer na 

elke rij en start elke rij met 2l. 

Haak 24 rijen met de basiskleur. Dit is de achterkant van de tas. 

Haak nu 24 rijen waarbij je steeds 2 rijen in dezelfde kleur haakt. Dit is de voorkant van de 

tas. 
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In elkaar zetten van de tas: 

Als het nodig is kun je je werk blocken. 

Naai evt. een voering in de tas of gebruik Decovil om de tas te verstevigen. 

Vouw de tas in vorm om de zijkanten te kunnen sluiten. (zie foto 4) 

Hecht garen aan en sluit een zijkant d.m.v. het haken van vasten. Hecht af en sluit de andere 

zijkant ook met vasten (begin nu aan de onderkant en werk naar boven). 

Naai een knoop aan de voorkant. 

Naai een hengsel aan de tas of haak eerst een hengsel. 

Maak een paar pompoms ter decoratie (je kunt ook kant en klare pompoms kopen; bijv. van 

Rico Design bij o.a. Wolplein en Pipoos) 
 

 

 

 

Op www.essiebirdies.wordpress.com vind je nog meer leuke haakpatronen (zowel gratis als 
kooppatronen) 
Ik zie jullie creaties graag op Facebook en Instagram. 
Facebook: @essiebirdies Facebookgroep: haken met essiebirdies 
 Instagram: @essiebirdies #essiebirdiespattern 
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