
 

 
 
 
Benodigdheden 

● 1 klos jute touw 
● 1 bol Durable Cosy (kleur Ivoor, nr 326) 
● Haaknaald 6mm , haak je heel los dan een naald 5mm 
● Afhechtnaald  

 
Met één klos jute & 1 bol Durable Cosy haak minstens 
2 mandjes.  
 
l : lossen 
hstk : half stokje 
hv : halve vasten 
v : vasten 
 
We starten met haken van de bodem van het mandje. 
De bodem bestaat uit een granny square die je ipv 
van stokjes met halve stokjes haakt. 
 
Toer 1: 
Start met een magische ring, haak in de ring 2 l (telt 
als 1ste hstk), 2 l, 3 hstk, 2l, 3 hstk, 2l, 3hstk, 2 l , 2 hstk en sluit met een hv in de bovenste l 
van het 1ste halve stokje. 
 
Toer 2: 
Haak nu je eerste hoek:  2 l  (telt als 1ste hstk), 2 hstk, 2 l, 3 hstk,1 l . Om de volgende 2 l 
van de vorige toer haak je : *3 hstk, 2 l, 3 hstk, 1l* herhaal dit *-* ook bij de andere 2 hoeken 
en sluit de toer met een hv in de bovenste l van het 1ste halve stokje. 
 
Toer 3: 
haak 2 l  (telt als 1ste hstk), 1 l, Om de volgende 2 l van de vorige toer haak je : *3 hstk, 2 l, 
3 hstk, 1l, om de 1 l van de vorige toer haak je 3 hstk, 1l , 3 hstk, 2 l, 3 hstk, 1l, om de 1 l van 
de vorige toer haak je 3 hstk, 1l , 3 hstk, 2 l, 3 hstk, 1l, om de 1 l van de vorige toer haak je 3 
hstk, 1l , 3 hstk, 2 l, 3 hstk, 1l, om de 1 l van de vorige toer haak je 2 hstk en sluit je de toer 
met een hv in de bovenste l van het 1ste halve stokje. 
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Toer 4: 
Haak nog een 4de toer op dezelfde manier als toer 3 en sluit ook toer 4 met een hv. 
 
Toer 5 
haak rond om de granny een rand van vasten en sluit met een hv. 
 
We gaan nu omhoog haken 
 
Toer 6: 
haak 1 l, en haak dan op de achterste lus van de vasten van de vorige toer een rand vasten, 
haak rondom en sluit met een hv. 
 
Toer 7 
Start met 2 l (telt als 1ste hstk), haak dan rond in elke steek een hstk, sluit met een hv. 
 
Toer 8 
1 l, haak in elke steek een vasten, sluit met een hv. 
 
Toer 9 
Start met 2 l (telt als 1ste hstk), haak dan rond in elke steek een hstk, sluit met een hv. 
 
Toer 10 
1 l, haak in elke steek een vasten, sluit met een hv.  
Hecht het jute draad af. 
 
Toer 11 (Durable Cosy) 
Hecht draad aan, haak in elke steek van de vorige toer een vasten. Sluit met een hv. 
 
Toer 12 
we gaan een toer met de ingesloten parelsteek* haken 
2 l , parelsteek, vasten, parelsteek, vasten etc… herhaal dit rond en sluit met een hv in de 2 l 
van de eerste steek. 
 
*Hoe haak je de parelsteek? 
haak 1 stokje, haak om dit stokje 3 schuine clustersteken : sla de draad om je naald, steek je naald 
tussen de 2 lossen en het stokje. Sla de draad om naald en trek de draad van achter naar voren toe. 
Je hebt nu 3 lussen op je naald. Herhaal dit nog 2 keer. Je hebt hierna 7 lussen op de naald. Sla de 
draad om je naald en haal deze in één keer door de 7 lussen heen. 
 
Toer 13 & 14 
Start met 1 l en haak daarna in elke steek een vasten . Sluit de toeren met hv. 
 
Naai het label ‘Back to Basic’ erop. 
 
Je jute opbergmandje is klaar! Veel plezier ervan!  
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