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Zomershopper 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Materialen: 

− Haaknaald nr. 5 

− Go Handmade Cosy 

− Stekenmarkeerders 

 

Koop garen en toebehoren hier:  

http://shop.hobbii.nl/zomershopper  

 

Mål: Plat gemeten 

Ca. 35 cm breed, Ca. 39 cm diep, en 68 cm lang 

met hengsel.  

Verbruik: Ca. 225g (5 bollen) 

 

 

 

Afkortingen: 

L: Losse 

Mr: Magische ring 

S: Steek 

V: Vaste 

Hstk: Half stokje 

Stk: Stokje 

Sm: Samen 

Hv: Halve vaste 
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Patroon – Een fotostappenplan is te vinden onder het geschreven patroon. 

Bodem:  

1. Maak een mr, en haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak 7 hstk i de ring, en trek aan. Eindig met 1 hv. 

(8) 

 

2. Haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak 1 hstk in dezelfde s. Haak 2 hstk in alle steken, de ronde rond. 

Eindig met 1 hv. (16) 

 

3. Haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak 1 hstk in dezelfde s, en 1 hstk in de volgende s. Haak " 2 hstk 

in de volgende s, 1 hstk in den s erop ". Herhaal, de ronde rond, en eindig met 1 hv. (24) 

 

4. Haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak 1 hstk in dezelfde s, en 1 hstk in de volgende 2 s. Haak " 2 

hstk in de volgende s, 1 hstk in de volgende 2 s ". Herhaal, de ronde rond, en eindig met 1 hv.  

(32) 

 

5. Haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak 1 hstk in dezelfde s, en 1 hstk in de volgende 3 s. Haak " 2 

hstk in de volgende s, 1 hstk in de volgende 3 s ". Herhaal, de ronde rond, en eindig met 1 hv. 

(40) 

 

6. Haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak 1 hstk in dezelfde s, en 1 hstk in de volgende 4 s. Haak " 2 

hstk in de volgende s, 1 hstk in de volgende 4 s ". Herhaal, de ronde rond, en eindig met 1 hv. 

(48) 

 

7. Haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak 1 hstk in dezelfde s, en 1 hstk in de volgende 5 s. Haak " 2 

hstk in de volgende s, 1 hstk in de volgende 5 s ". Herhaal, de ronde rond, en eindig met 1 hv. 

(56) 

 

8. Haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak 1 hstk in dezelfde s, en 1 hstk in de volgende 6 s. Haak " 2 

hstk in de volgende s, 1 hstk in de volgende 6 s ". Herhaal, de ronde rond, en eindig met 1 hv. 

(64) 

 

9. Haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak 1 hstk in dezelfde s, en 1 hstk in de volgende 7 s. Haak " 2 

hstk in de volgende s, 1 hstk in de volgende 7 s ". Herhaal, de ronde rond, en eindig met 1 hv. 

(72) 

 

10. Haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak 1 hstk in dezelfde s, en 1 hstk in de volgende 8 s. Haak " 2 

hstk in de volgende s, 1 hstk in de volgende 8 s ". Herhaal, de ronde rond, en eindig met 1 hv. 

(80) 

 

11. Haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak 1 hstk in dezelfde s, en 1 hstk in de volgende 9 s. Haak " 2 

hstk in de volgende s, 1 hstk in de volgende 9 s ". Herhaal, de ronde rond, en eindig met 1 hv. 

(88) 
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12. Haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak 1 hstk in dezelfde s, en 1 hstk in de volgende 10 s. Haak " 2 

hstk in de volgende s, 1 hstk in de volgende 10 s ". Herhaal, de ronde rond, en eindig met 1 hv. 

(96) 

 

13. Haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak 1 hstk in dezelfde s, en 1 hstk in de volgende 11 s. Haak " 2 

hstk in de volgende s, 1 hstk in de volgende 11 s ". Herhaal, de ronde rond, en eindig met 1 hv. 

(104) 

 

14. Haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak 1 hstk in dezelfde s, en 1 hstk in de volgende 12 s. Haak " 2 

hstk in de volgende s, 1 hstk in de volgende 12 s ". Herhaal, de ronde rond, en eindig met 1 hv. 

(112) 

15. Haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak 1 hstk in dezelfde s, en 1 hstk in de volgende 13 s. Haak " 2 

hstk in de volgende s, 1 hstk in de volgende 13 s ". Herhaal, de ronde rond, en eindig met 1 hv. 

(120) 

 

16. Haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak hstk, de ronde rond, en eindig met 1 hv. (120) 

17. Haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak hstk, de ronde rond, en eindig met 1 hv. (120) 

18. Haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak hstk, de ronde rond, en eindig met 1 hv. (120) 

19. Haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak hstk, de ronde rond, en eindig met 1 hv. (120) 

20. Haak 2 l (vervangt 1e hstk). Haak hstk, de ronde rond, en eindig met 1 hv. (120) 
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Patroon/zijkant: 

De zijkant is gehaakt in een patroon van gekruisde stokjes.  

21. -38. Haak 3 l (vervangt 1e stk). Haak 1 stk in de s rechts van de 3 l. " Sla de 1 s links van de 3 l 

over, en haak 1 stk in de s erop, haak 1 stk in de s die zojuist is overgeslagen ". Herhaal "-", de 

ronde rond, en eindig met 1 hv in de bovenste van de 3 l, waarmee je de ronde bent gestart.  

39. Haak 2 l (vervangt 1e hstk).  Haak hstk, de ronde rond, en eindig met 1 hv. (120) 

40. Haak 1 l (vervangt 1e v). Haak v, de ronde rond, en eindig met 1 hv. (120)  

 

 

Stappenplan – Patroon:  

 
1. Haak 3 l (vervangt 1e stk). 

 
2. Haak 1 stk in de s rechts van de 3 l. Dit is de 

steek die wordt gemarkeerd door de naald.  
 

 
3. Zo Je hebt nu een gekruisde stk gehaakt.  

 
4. Sla 1 s over rechts van de 3 l. Haak 1 stk in de 

s erop. Dit is de s die de naald markeert.  
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5. Nu haak je 1 stk in de s die je hebt 

overgeslagen. Dit is de s die de naald toont.  

 
6. Zo. Herhaal " Sla 1 s over, en haak 1 stk, haak 

1 stk in de overgeslagen s ", de ronde rond.  

 

 
7. Eindig met 1 hv in de bovenste van de 3 l, 

waarmee je de ronde bent gestart. 
 

 
8. Zo. Je hebt nu 1 ronde met kruispatroon 

gehaakt.  

 
9. Deze ronde herhaal je in totaal 18 keer. 

 
10. Haak 2 l (vervangt 1e hstk), haak hstk, de 

ronde rond, en eindig met 1 hv.  
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11. Haak 1 l en haak nu v, de ronde rond. Eindig 

met 1 hv.  

 

 

 

Hengsel:  

1. Haak 2 l (vervangt 1e hstk), en haak 17 hstk. (18) 

 

2. Haak 2 l en draai (vervangt 1e hstk), haak 17 hstk. (18) 

3. Haak 2 l en draai (vervangt 1e hstk). Haak 2 hstk sm, 1 hstk in de volgende 12 s, 2 hstk sm, 1 

hstk in de laatste s. (16) 

4. Haak 2 l en draai (vervangt 1e hstk), haak 1 hstk in de volgende 15 s. (16) 

5. Haak 2 l en draai (vervangt 1e hstk). Haak 2 hstk sm, 1 hstk in de volgende 10 s, 2 hstk sm, 1 

hstk in de laatste s. (14) 

6. Haak 2 l en draai (vervangt 1e hstk), haak 1 hstk in de volgende 13 s. (14) 

7. Haak 2 l en draai (vervangt 1e hstk). Haak 2 hstk sm, 1 hstk in de volgende 8 s, 2 hstk sm, 1 

hstk in de laatste s. (12) 

8. – 63. Haak 2 l en draai (vervangt 1e hstk), haak 11 hstk. (12) 

64. Haak 2 l en draai (vervangt 1e hstk). Haak 2 hstk in de volgende s, 1 hstk in de volgende 8 s, 2 

hstk in de volgende s, 1 hstk in de laatste s. (14) 

65. Haak 2 l en draai (vervangt 1e hstk), haak 1 hstk in de volgende 13 s. (14) 

66. Haak 2 l en draai (vervangt 1e hstk). Haak 2 hstk in de volgende s, 1 hstk in de volgende 10 s, 2 

hstk in de volgende s, 1 hstk in de laatste s. (16) 
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67. Haak 2 l en draai (vervangt 1e hstk), haak 1 hstk in de volgende 15 s. (16) 

68. Haak 2 l en draai (vervangt 1e hstk). Haak 2 hstk in de volgende s, 1 hstk in de volgende 12 s, 2 

hstk in de volgende s, 1 hstk in de laatste s. (18) 

69. Haak 2 l en draai (vervangt 1e hstk), haak 17 hstk. (18) – Knip het garen, maar laat een lange 

draad over voor het monteren.  

  
 

 

 

Monteren:  

 
1. Nu ga je de andere zijde van het hengsel 

monteren. Aan elke zijde van de 
eerdergehaakte zijde van het hengsel, dien je 
42 steken te hebben. Zet daar 2 
stekenmarkeerders. 

 
2. Je hebt nu 18 steken tussen de 2 markeerders. 

Hier naai je het hengsel tussen vast.  
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3. Naai het hengsel vast, knip het garen en 

bevestig de eindjes. 
 

 

 

Rand: 

Haak nu een rand v rond het hengsel, en hv rond de tasrand. Herhaal dit ook aan de andere kant. 

Bevestig de eindjes.   

 
1. Begin in de linkerhoek, waar het hengsel start.  

 
2. Haak v langs het hengsel.  
 

 
3. Haak nu hv langs de tasrand. Knip het garen af 

en bevestig de eindjes.  

 
4. Herhaal dit aan de andere kant.  
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