Haaktasje Sakky MbyMoon
Ontwerp van MbyMoon
Materiaal:
2 bolletjes Miniblends van de Action. 50% katoen/50%
acryl-> 43 gram = 84 meter per bolletje
Haaknaald 4
Op de 3e pagina van mijn patroon vind je weer de tips en
foto’s van mijn testhaaksters
Steken die je gebruikt:
Lossen
Halve vaste
Vasten
Stokjes
Reliëfstokjes
Werkwijze voor- en achterdeel:
Begin met een magische ring,
Toer 1: 1 losse en haak 28 vasten in de magische ring en sluit met een
halve vaste Trek deze voorzichtig aan, zodat het goed strak zit.
Toer 2: Haak 3 lossen, 1 stokje in de 1e vaste en haak daarna in elke 2e
vaste van de vorige toer 2 stokjes (je slaat elke keer 1 steek uit de vorige toer over). Sluit met een
halve vaste.
-> Vanaf nu meerder je in elke toer 14 steken door mijn omschrijving te volgen, dat zorgt voor 7x 2
extra stokjes, mooi verdeeld per toer. Zorg ook dat je stokjes op reliëfstokjes haakt en andersom.
Toer 3: 3 lossen, 2 stokjes in de halve vaste van de vorige toer, reliëfstokje via voorzijde, stokje,
reliëfstokje via voorzijde, 3 stokjes op het stokje van de vorige toer. Herhaal dit tot het einde van de
toer en sluit met een halve vaste. Je hebt nu 42 steken. Als het goed is, heb je 7x 3 stokjes (is 2
extra) gehaakt op elke 4e steek van de vorige toer, dus met daar tussen telkens 3 steken.
Toer 4: haak ‘achteruit’ een halve vaste op het laatste reliëfstokje uit de vorige toer, vervolgens 3
lossen, 2 stokjes in de halve vaste van de vorige toer, reliëfstokje via voorzijde, stokje, reliëfstokje
via voorzijde, stokje, reliëfstokje via voorzijde, 3 stokjes op het stokje van de vorige toer. Herhaal dit
tot het einde van de toer en sluit met een halve vaste. Je hebt nu 56 steken. Als het goed is, heb je
7x 3 stokjes op elke 6e steek van de vorige toer gehaakt met daar tussen telkens 5 steken.
Toer 5 t/m 8 : Blijf telkens vergelijkbaar toer 4 herhalen, maar omdat je elke toer 14 steken meerdert,
telt het telkens wat op volgens dit ritme:
Toer 5-> 70 steken. Als het goed is, heb je 7x 3 stokjes op elke 8e steek van de vorige toer gehaakt
met daar tussen telkens 7 steken.
Toer 6-> 84 steken. 7x 3 stokjes op elke 10e steek van de vorige toer gehaakt met daar tussen
telkens 9 steken.
Toer 7-> 98 steken. 7x 3 stokjes op elke 12e steek van de vorige toer gehaakt met daar tussen
telkens 11 steken.
Toer 8-> 112 steken. 7x 3 stokjes op elke 14e steek van de vorige toer gehaakt met daar tussen
telkens 13 steken.
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De hengsels:
Je werk keer je nu wel na iedere toer:
Toer 9 t/m 17: Keer je werk. Let goed op dat het motief/patroon van de
steken logisch doorloopt, laat ze telkens verspringen, dus een stokje boven
een reliëfstokje en een reliëfstokje boven een stokje uit de vorige toer.
Omdat we niet meer rondhaken, maar keren, haak je nu ook reliëfstokjes
via achterzijde. Haak in hetzelfde patroon van stokje/reliëfstokje over 13
steken en 9 toeren aan beide delen een hengsel, begin elke toer met 3
keerlossen.
Voor- en achterdeel is precies hetzelfde. Leg ze met de goede kant op
elkaar en haak/naai de ronde delen, op 7 steken aan weerzijde van de
hengsels na, aan elkaar/dicht. Ik heb de helft van de V/de bovenkant van
de steken gebruikt, dat geeft een mooier effect op de naad aan de
buitenzijde.
Haak dan om de openingen nog een mooie rand ter afwerking, ik heb gekozen voor in
elk boogje een vaste en om de ‘pijlers’ een reliëfvaste, ik vind dit zelf iets mooier
worden.
Werk alle draadjes weg en je kunt je Sakky in gebruik nemen.
Nooit meer een vies bolletje dat telkens wegrolt.
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Aanvullingen en tips van mijn testhaaksters:
-> Mijn testhaakster Jax: handig onderweg, hakend bij de bushalte,
wachtend op een trein of in de wachtkamer van de dokter.
-> Of haak 2 Sakky’s, handig bij gebruik van 2 kleuren, nooit meer met
elkaar in de knoop, iedere kleur zijn eigen Sakky!
-> Als bijrijder in de auto onderweg, of in de trein, het vliegtuig, alles bij de
hand. Je haaknaald rijg je makkelijk even door het hengsel.
-> En een tip van 1 van mijn volgers (Carola Haakt) van mijn pagina op Facebook: voor alle plastic
zakjes die je wilt hergebruiken. Nu is het wel de bedoeling dat we steeds minder plastic zullen gaan
gebruiken, maar dit is echt een hele goede tip. Mijn advies: haak mijn Sakky dan wel een flink
maatje groter, zodat je lekker veel tasjes kwijt kunt. Maak het gat in het midden ook wat groter zodat
je ze makkelijker kunt pakken. En misschien iets andere hengsels eraan, zodat je hem handig aan
een haakje kunt hangen ipv over je arm.
-> Jax haakte mijn Sakky met hetzelfde garen, maar maakte eerst de vergissing
stokje en reliëfstokje niet te laten verspringen. Zie het bovenste deel van de foto, zo
ziet dat er uit, ook best leuk, toch? Maar ze heeft het
opnieuw gehaakt en is het gelukt volgens mijn patroon.

-> Simone heeft mijn Sakky met ander garen gehaakt, ook prima gelukt. En met het toevoegen van
een ringetje, kun je heel makkelijk steekmarkeerders meenemen.
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