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Hartstikke handig zo'n boodschappennet. Ik heb er nu twee en 

ik gebruik ze echt vaak. Niet alleen handig maar ook vooral 

duurzaam, je hoeft geen plastic tasje meer te gebruiken. Dit 

netje leg je in je auto of in de fietsmand/tas en je hebt 

altijd een tas bij de hand voor een paar kleine boodschappen.  

 
Ik heb de netjes met Bomull-Lin van Drops gehaakt. Drops 

Bomull-Lin is een natuurlijk garen, gesponnen van zowel linnen 

als katoen. De ruwe structuur van het linnen wordt 

gecombineerd met de zachtheid en glans van het katoen. Dit 

resulteert in een sterk en stoer garen. Het garen is in het 

begin vrij stug maar nu door het gebruik lekker soepel. En ik 

vind de boodschappennetten niet alleen handig maar ze staan 

ook stoer en extra leuk dat je het netje zelf hebt gehaakt. 

Hieronder beschrijf ik hoe je het netje moet haken en ik heb 

er ook een film bij gemaakt met uitleg.  
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Steun juf Sas 

Ben je blij met dit gratis patroon, steun dan Juf Sas. Mijn 

patronen bied ik gratis aan, dat wil ik ook zo houden. Het is 

ook zo'n gedoe om voor een paar euro een patroon te verkopen. 

Mocht je juf Sas toch een kopje koffie gunnen kun je een 

donatie doen met een zelf gekozen bedrag. Super bedankt 

alvast, alle kleine beetjes helpen! 

 

 

Gebruikte steken: 

-losse 

-halve vaste 

-vaste 

 
Afmetingen:  

Boodschappennet is vanaf de onderkant tot de bovenkant handvat 

gemeten 65 cm lang,  

 

 

http://www.jufsas.com/doneer
http://www.jufsas.com/doneer
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Wat heb je nodig voor het boodschappennet: 

-3 bollen Bomull-Lin van Drops (kleur 2 off-white en kleur 11 

beige) 

-haaknaald 4 

-schaar 

-stopnaald 

 

 

Hoe maak je het boodschappennet: 

Let op: Je draait bij deze boodschappennet je haakwerk niet, 

de toeren van het rondje, de onderkant, start je met een 

keerlosse en sluit je met een halve vaste 

 

Film met uitleg: 

https://youtu.be/KSZyZ29RjK8 

 

Start met een magische ring 

Toer 1: Haak in de magische ring 6 vasten  

Toer 2: *Haak in iedere vaste 2 vasten*, *herhaal nog 5x 

totaal 12 vasten 

Toer 3: *Haak 1 vaste, haak in de volgende vaste 2 vasten*, 

*herhaal nog 5x totaal 18 vasten 

Toer 4: *Haak 2 vasten, haak in de volgende vaste 2 vasten*, 

*herhaal nog 5x totaal 24 vasten 

Toer 5: Haak 1 vaste, haak in de volgende vaste 2 vasten* haak 

3 vasten, haak in de volgende vaste 2 vasten ,*herhaal nog 4x, 

eindig met 2 vasten totaal 30 vasten 

Toer 6: *Haak 4 vasten, haak in de volgende vaste 2 vasten*, 

*herhaal nog 5x, totaal 36 vasten 

Toer 7: Haak 2 vaste, haak in de volgende vaste 2 vasten, 

*haak 5 vasten, haak in de volgende vaste 2 vasten ,*herhaal 

nog 4x, eindig met 3 vasten totaal 42 vasten 

Toer 8: *Haak 6 vasten, haak in de volgende vaste 2 vasten*, 

*herhaal nog 5x, totaal 48 vasten  

Toer 9: Haak 4 vaste, haak in de volgende vaste 2 vasten, 

*haak 7 vasten, haak in de volgende vaste 2 vasten ,*herhaal 

nog 4x, eindig met 3 vasten totaal 54 vasten 

Toer 10: *Haak 8 vasten, haak in de volgende vaste 2 vasten*, 

*herhaal nog 5x, totaal 60 vasten 

Toer 11: Haak 2 vaste, haak in de volgende vaste 2 vasten, 

*haak 9 vasten, haak in de volgende vaste 2 vasten ,*herhaal 

nog 4x, eindig met 7 vasten totaal 66 vasten 

Toer 12: *Haak 10 vasten, haak in de volgende vaste 2 vasten*, 

*herhaal nog 5x, totaal 72 vasten 

Je rondje (de onderkant) is nu af, nu ga je starten met het 

het netje. Dit leg ik ook in filmpje uit, dus bekijk dat 

vooral. 

 

 

 

https://youtu.be/KSZyZ29RjK8
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Toer 13:  

Haak 1 vaste, 5 lossen, sla 1 vaste over haak 1 vaste , je 

krijgt in totaal 36 boogjes. Haak de boogjes door, dit alles 

leg ik in film uit. 

Toer 14 t/m 31: Haak 1 vaste, 5 lossen, haak 1 vaste om 

onderliggende 5 lossen. 

In totaal haak je 19 toeren van 5 lossen. 

Toer 32: Haak 1 vaste, 4 lossen, haak 1 vaste om onderliggende 

5 lossen. 

Toer 33: Haak 1 vaste, 3 lossen, haak 1 vaste om onderliggende 

4 lossen. 

Toer 34: Haak 2 vasten om iedere 3 lossen 

Toer 35: Haak elke 2 vasten samen tot 1 vaste 

Toer 36 t/m 38: Haak in iedere vaste 1 vaste 

Hecht niet af, nu ga je starten met de hengsels 

 
Hengsels 2x: 

Toer 1 t/m 55: Haak een keerlosse, haak 5 vasten  

Als je 55 toeren hebt gehaakt, zet je het hengels vast met 5 

halve vasten aan de andere kant, verdeel de hengels netjes 

over de rand. 

Haak nu ook een tweede hengsel. 

Toer 1 t/m 55: Haak een keerlosse, haak 5 vasten  

Als je 55 toeren hebt gehaakt, zet je het hengels vast met 5 

halve vasten aan de andere kant. 

 

 

Hecht de draden netjes af met een stopnaald. 

Je boodschappennet is klaar. Je kan nu verantwoord 

boodschappen doen :-) 
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Haken met juf Sas op Instagram en Pinterest 

Meer haakinspiratie, volg dan @hakenmetjufSas op Instagram of 

juf Sas op Pinterest https://nl.pinterest.com/jufSascom/  

 

 

Haakpatroon in pdf: 

(als je dit patroon opslaat, bedenk dan even hoeveel tijd het 

me gekost heeft om dit voor jou te maken en hoeveel het jou 

dan waard is) 

 

 

 

 

Prima dat je dit patroon gebruikt, graag zelfs. Ik zou het 

leuk vinden als je mij als tegenprestatie voor het gratis 

patroon een foto van het eindresultaat mailt en op 

website/social media doorlinkt naar 

https://www.jufsas.com/creatief 

 

https://www.instagram.com/hakenmetjufsas/
https://nl.pinterest.com/jufSascom/
mailto:sdotter@zeelandnet.nl
http://www.jufsas.com/creatief
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Vragen 

Veel succes! Er is een speciale juf Sas facebook haak-en 

breigroep waar je je vragen in kunt stellen en mocht echt nog 

vragen hebben via contact op de site kan je me ook altijd 

bereiken. Ik pas alleen geen patronen aan, kan je geen advies 

geven over wol en haak niet op verzoek. 

Klik hier voor meer gratis haak- en breipatronen van juf Sas 

 
 

http://www.facebook.com/groups/jufsas/
http://www.facebook.com/groups/jufsas/
http://www.jufsas.com/creatief

