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Patroon gehaakt boodschappennetje 
 

 
 

Om dit patroontje te maken heb je 2 bolletjes katoen nodig. Voor het randje en de lus een 

restje katoen in een andere kleur en een grote knoop om je hoesje te sluiten. Ik heb gehaakt 

met naald 3,5. Dit moet je even aanpassen aan je eigen manier van haken. 

 

Toer 1 

Maak een magische lus met hierin 12 vasten. Sluit de toer met een halve vaste in de eerste 

vaste. 

 

 
 

Toer 2 

Haak 3 lossen (eerste stokje) en in dezelfde steek haak je nog een stokje. Haak nu in de 

overige 11 steken 2 stokjes. Sluit de toer met een halve vaste in de derde van de 3 

beginlossen. Je hebt nu 24 stokjes. 

 

 
 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

Patroon gehaakt Boodschappennetje - ©2015 Lossen & Vasten 

Dit patroon valt onder de Creative Commons BY-NC-SA licentie. 

 

Toer 3 

Haak 3 lossen. Haak in de volgende steek 2 stokjes. *Haak in de volgende steek 1 stokje en in 

de steek daarna 2 stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met 

een halve vaste in de derde van de 3 beginlossen. Je hebt nu 36 stokjes. 

 

 
 

Toer 4 

Haak 3 lossen. Haak in de volgende steek een stokje en in de steek daarna 2 stokjes. *Haak in 

de volgende 2 steken 1 stokje en in de steek daarna 2 stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het 

einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de derde van de 3 beginlossen. Je hebt 

nu 48 stokjes. 

 

 
 

Toer 5 

Haak 3 lossen. Haak in de volgende 2 steken een stokje en in de steek daarna 2 stokjes. *Haak 

in de volgende 3 steken 1 stokje en in de steek daarna 2 stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het 

einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de derde van de 3 beginlossen. Je hebt 

nu 60 stokjes. 

 

 
 

 

Toer 6 

Haak 3 lossen. Haak in de volgende 3 steken een stokje en in de steek daarna 2 stokjes. *Haak 

in de volgende 4 steken 1 stokje en in de steek daarna 2 stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het 

einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de derde van de 3 beginlossen. Je hebt 

nu 72 stokjes. 
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Hecht nu je draad af en werk de draadjes netjes weg. 

Haak dit rondje nog een keer. 

 

Neem nu je haaknaald, met een schuifknoop op de naald. Pak de beide rondjes en leg ze met 

de verkeerde kanten op elkaar. Steek de naald op een willekeurige plek in de voorste lus van 

beide rondjes. Gevoelsmatig steek je dus je naald bij het ene rondje in de voorste en van het 

andere rondje in de achterste lus. Dit komt, omdat ze met de binnenkanten tegen elkaar 

liggen. Je pakt dus de 2 buitenste lussen. (Als je even aan de binnenkant kijkt, zie je de 2 

binnenste lussen liggen). Haak nu een vaste en doe dit bij alle volgende steken zo, tot je nog 

18 steken over hebt. Hecht nu de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

 

 
 

Keer nu je hoesje.  

Leg een schuifknoop om je naald en en steek de naald op een willekeurige plek door 2 

binnenste lussen. Deze zie je nu goed liggen. Haak nu vasten tot je bij de opening van je 

hoesje komt. 
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Haak in de 18 steken van de opening vasten in het voorste rondje (degene het dichtst tegen je 

aan). Deze 18 steken haak je gewoon door beide lussen. Sluit de toer met een halve vaste in 

de eerste vaste. 

 

 
 

Nu gaan we met het netje beginnen. 

Toer 1 

Haak 1 lossen en in dezelfde steek nog een vaste. Maak nu 3 lossen. *Sla 1 steek over en haak 

in de steek daarna een vaste. Haak 3 lossen ** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. 

Sluit de toer met een halve vaste in de eerste losse. 

 

 
 

Toer 2 

Maak in de eerste 2 lossen van de eerste 3-lossenlus een halve vaste en haak 5 lossen. *Haak 

in de volgende 3-lossenlus een vaste en haak 5 lossen**. Markeer de eerste lus. Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de tweede van de eerste 2 

halve vasten. 

 

 
 

Toer 3 

Maak in de eerste 3 lossen van de eerste 5-lossenlus een halve vaste en haak 7 lossen. *Haak 

in de volgende 5-lossenlus en vaste en haak 7 lossen**. Markeer de eerste lus. Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de derde van de eerste 3 

halve vasten. 
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Toer 4 

Maak in de eerste 4 lossen van de eerste 7-lossenlus een halve vaste en haak 7 lossen. *Haak 

in de volgende 7-lossenlus en vaste en haak 7 lossen**. Markeer de eerste lus. Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de vierde van de eerste 4 

halve vasten. 

 

 
   

Toer 5 t/m 8 

Herhaal toer 4 

 

 
 

Toer 9 

Maak in de eerste 4 lossen van de eerste 7-lossenlus een halve vaste en haak 9 lossen. *Haak 

in de volgende 7-lossenlus en vaste en haak 9 lossen**. Markeer de eerste lus. Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de vierde van de eerste 4 

halve vasten. 
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Toer 10 

Maak in de eerste 5 lossen van de eerste 9-lossenlus een halve vaste en haak 9 lossen. *Haak 

in de volgende 9-lossenlus en vaste en haak 9 lossen**. Markeer de eerste lus. Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de vierde van de eerste 5 

halve vasten. 

 

 
 

Toer 11 

Maak in de eerste 5 lossen van de eerste 9-lossenlus een halve vaste en haak 7 lossen. *Haak 

in de volgende 9-lossenlus en vaste en haak 7 lossen**. Markeer de eerste lus. Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de vierde van de eerste 5 

halve vasten. 

Toer 12 

Maak in de eerste 4 lossen van de eerste 7-lossenlus een halve vaste en haak 7 lossen. *Haak 

in de volgende 7-lossenlus en vaste en haak 7 lossen**. Markeer de eerste lus. Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de vierde van de eerste 4 

halve vasten. 

Toer 13 t/m 15 

Zie toer 12 

Toer 16 

Maak in de eerste 4 lossen van de eerste 7-lossenlus een halve vaste en haak 5 lossen. *Haak 

in de volgende 7-lossenlus en vaste en haak 5 lossen**. Markeer de eerste lus. Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de vierde van de eerste 4 

halve vasten. 

Toer 17 

Maak in de eerste 3 lossen van de eerste 5-lossenlus een halve vaste en haak 5 lossen. *Haak 

in de volgende 5-lossenlus en vaste en haak 5 lossen**. Markeer de eerste lus. Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de derde van de eerste 3 

halve vasten. 

Toer 18 t/m 20 

Zie toer 17 

Toer 21 

Maak in de eerste 3 lossen van de eerste 5-lossenlus een halve vaste en haak 3 lossen. *Haak 

in de volgende 5-lossenlus en vaste en haak 3 lossen**. Markeer de eerste lus. Herhaal van * 

tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de derde van de eerste 3 

halve vasten. 

Toer 22 

Maak in de eerste 2 lossen van de eerste 3-lossenlus een halve vaste en haak 3 lossen. *Haak 

in de volgende 3-lossenlus en vaste en haak 3 lossen**. Markeer de eerste lus. Herhaal van * 
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tot ** tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de tweede van de eerste 2 

halve vasten. 

Toer 23 

Zie toer 22 

 

 
 

Toer 24 

Haak 3 lossen en haak nu in de eerste 3 lossenlus 3 stokjes. *Haak een stokje in de vaste  en 

in de volgende 3-lossenlus 3 stokjes**. Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. Sluit de 

toer met een halve vaste in de derde van de 3 beginlossen. Je hebt nu 144 stokjes. 

 

 
 

Toer 25 

Haak 3 lossen en in de volgende 29 steken een stokje. Maak nu 30 lossen. Sla 26 steken over 

en maak in de 27ste steek en de 45 steken daarna een stokje. Maak nu weer 30 lossen en sla 

weer 26 steken over. Maak in de 27ste steek en de 15 steken daarna weer een stokje. Sluit de 

toer met een halve vaste in de derde van de 3 beginlossen. 
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Toer 26 

Haak 3 lossen en haak in de 29 steken daarna een stokje. Haak nu in de 30 lossen een stokje. 

Haak in de volgende 46 steken ook een stokje. Maak nu in de 30 lossen weer een stokje en 

ook in de 16 stokjes daarna. Sluit de toer met een halve vaste in de derde van de 3 

beginlossen. Je hebt nu 152 stokjes. Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

 

 
 

We gaan het hoesje nog een beetje pimpen. 

 

Toer 1 

Neem een andere kleur garen en je haaknaald. Draai je hoesje om, zodat de aanhechting van 

je netje aan de binnenkant zit en je netje door de opening naar buiten komt. Steek nu je naald 

met een schuifknoop op de naald in een willekeurige steek langs de buitenrand en haak vasten 

tot je bij de opening aangekomen bent. Haak nu ook langs de opening vasten en ga door met 

het haken van vasten tot je bij de eerste vaste bent aangekomen. Sluit de toer met een halve 

vaste in de eerste vaste. 
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Toer 2 

Haak 3 lossen en maak een vaste in de eerste steek. *Maak weer 3 lossen en maak een vaste 

in de volgende steek*. Herhaal van * tot * tot de 9de steek van de opening. Tussen de 9de en de 

10de steek haak je 30 lossen. Haak nu verder van * tot * tot het eind van de toer. Sluit de toer 

met een halve vaste in de steek onder de eerste 3 lossen. Hecht de draad af en werk de 

draadjes netjes weg. 

 

 
 

Naai nu in het midden van het rondje, waar niet de lus zit, een mooie, dikke knoop. 

 

 
 

Je kunt nu je netje in het hoesje “proppen” en klaar is je boodschappen netje!! 

 

Geniet van je hobby, geniet van het haken. Ik hoop dat je veel plezier van dit netje zult 

hebben! 
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