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Gehaakte mandjes 
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Hippe mandjes  

Deze mandjes kun je echt voor van alles gebruiken. Leuk voor bolletjes wol, handig op de kinderkamer 

maar ook heel hip rondom de potten van planten. Een multifunctioneel mandje in een leuke reliëfsteek. 

Met deze steek wordt de structuur van het haakwerk goed stevig waardoor de mandjes mooi rechtop 

blijven staan.  

Met 2 bollen byClaire Softmix garen haak je 1 grote mand of meerdere kleintjes. 

 

byClaire Softmix garen; per mandje 2 bollen á 50 gram. 

Schaar, naald om de losse draad mee af te werken. 

Haaknaald 6 

Kleuren byClaire Softmix  

Dark grey 044 – White 001 

Red 009 – Light pink 004 

Fuchsia 007 – Orange 037  

Grey 044 – Light Pink 004  

Pacific green 024 – Lime 032  

Taupe 042 – Salmon 035 
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Afmeting 

De mandjes hebben verschillende maten. Dit bepaal je door te variëren met het aantal toeren van de 

bodem. Houd je dit aantal klein, dan kun je het mandje langer en hoger maken. Haak je de bodem 

groter, dan wordt de mand breder en minder hoog. 
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Tutorial bodem 

 

- Begin iedere toer met 2 lossen, dit is het eerste stokje. 

- Eindig iedere toer met een halve vaste in de 2e losse. 

- Laat de draad hangen en pak die bij de volgende toer weer op. Zo hoef je alleen de begin- en           

einddraden af te hechten. 

Beschrijving 

Haak een ketting van 4 lossen samen tot een ring.  

Toer 1: Haak in de ring 12 stokjes.  

Toer 2: Haak in iedere steek 2 stokjes. (totaal 24 stokjes) 

Toer 3: Haak om en om: 2 stokjes, 1 stokje. (totaal 36 stokjes) 

Toer 4: Herhaal de volgende steken: 2 stokjes, 1 stokje, 1 stokje (totaal 48 stokjes) 

Toer 5: Herhaal de volgende steken: 2 stokjes, 1 stokje, 1 stokje, 1 stokje (totaal 60 stokjes) 

Toer 6: Herhaal de volgende steken: 2 stokjes, 1 stokje, 1 stokje, 1 stokje, 

1 stokje (totaal 72 stokjes)  
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Patroontekening bodem 

Haak verder met de rand rondom. Deze wordt in spiraal gehaakt. Gebruik een markeerring om het begin 

en eind van de toer aan te geven. Dit is handig in verband met de ‘lange steek-vaste’. Het effect van 

deze steek is nog mooier als hij steeds op dezelfde plek gehaakt wordt. (zie fototutorial rand) 
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Tutorial rand 
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Haak door en herhaal tot de bollen op zijn volgens de beschrijving van toer 3 en 4. 

De toeraantallen voor de verschillende maten staan beschreven op pagina 3.  

Veel haakplezier! 

C l a i r e 
De byClaire patronen zijn met grote zorg gemaakt en ontworpen. Mocht er toch iets niet kloppen, meld dit alsjeblieft direct. 

 


