opbergmandjes
Benodigdheden:
• Marshmallow garen in één of 		
meerdere kleuren
• Schaar
• Haaknaald 12 mm
• Steekmarkeerder (optioneel)
Gebruikte afkortingen en
begrippen:
l= losse
v= vaste
hv= halve vaste
Algemene instructies:
In deze patronen wordt in rondgaande
toeren gewerkt.
Bij rondgaande toeren keer je het werk
niet en aan het einde van elke toer
sluit je deze met een halve vaste in de
beginlosse. Start daarna de nieuwe toer
met een beginlosse.
Je kunt er ook voor kiezen om in
doorgaande ronde toeren te werken.
Sluit de toer niet aan het einde maar
haak gewoon verder met de volgende
toer en plaats een steekmarkeerder in de
eerste steek van de nieuwe toer. Op die
manier weet je precies waar de nieuwe
toer begonnen is.
Werkbeschrijving mandje met
rand
(één bol Marshmallow garen nodig)
Maak een verstelbare opzetlus, haak 6 v
in de lus, trek de lus dicht en sluit de toer
met een hv ( 6 v)
1e toer: 1 l, 2 v in elke v, sluit met een
hv ( 12 v)
2e toer: 1 l, *1 v, 1x 2 v, herhaal vanaf
* en sluit met een hv (18 v)
3e toer: 1 l, *2 v , 1x 2 v, herhaal
vanaf * sluit de toer met een hv (24 v)
4e toer: 1 l , * 3 v, 1 x 2 v, herhaal
vanaf * en sluit de toer met een hv
(30 v)
De bodem is nu af. Vanaf de 5e toer
werk je aan de zijkant van het mandje.
De 5e toer werk je alleen in de achterste
lusjes van de vasten uit de 4e toer. Vanaf
de 6e toer steek je weer in onder beide
lusjes.
5e toer: 1 l, 1 v in het achterste lusje
van elke v en sluit met een hv (30 v )
6e – 16e toer: 1 l, 1 v in elke vaste en
sluit met een hv (30 v)
Haal de draad door de lus en werk de
draad weg.
Vouw de bovenste paar toeren om, om
zo een rand aan het mandje te maken.
Werkbeschrijving mandje met
handvaten
(twee kleuren Marhsmallow garen
nodig)
Gebruik Marshmallow garen in kleur A
Maak een verstelbare opzetlus, haak 6 v
in de lus, trek de lus dicht en sluit de toer
met een hv ( 6 v)

1e toer: 1 l, 2 v in elke vaste, sluit met
1 hv (12 v)
2e toer: 1 l, *1 v, 1x 2 v, herhaal
vanaf * en sluit met 1 hv (18 v)
3e toer: 1 l, *2 v , 1x 2 v, herhaal
vanaf * sluit de toer met een hv (24 v)
4e toer: 1 l , * 3 v, 1 x 2 v, herhaal
vanaf * en sluit de toer met een hv
(30 v)
De bodem is nu af. Vanaf de 5e toer
werk je aan de zijkant van het mandje.
De 5e toer werk je alleen in de achterste
lusjes van de vasten uit de 4e toer.
Vanaf de 6e toer steek je weer in onder
beide lusjes.
5e toer: 1 l, 1 v in het achterste lusje
van elke vaste en sluit met een hv (30 v)
6e – 11e toer: 1 l, 1 v in elke vaste en
sluit met een hv (30 v)
Wissel nu naar Marshmallow garen in
kleur B
12e toer: 1 l, 1v in elke v en sluit met
een hv (30 v)
13e toer: 1 l, 1 v in de volgende 11 v,
6 l, sla 3 v over, 1 v in de volgende
12 v, 6 l, 3 v overslaan, 1 v, sluit met
een hv. (36)
14e toer: 1 l, 1 v in elke vaste en om
elke losse, sluit met een hv. (36 v)
Haal de draad door de lus en werk de
draad weg.
Werkbeschrijving groot laag
mandje:
(één bol Marshmallow garen nodig)
Maak een verstelbare opzetlus, haak
6 v in de lus, trek de lus dicht en sluit de
toer met een hv ( 6 v)
1e toer: 1 l, 2 v in elke v, sluit met 1 hv
(12 v)
2e toer: 1 l, *1 v, 1x 2 v, herhaal
vanaf * en sluit met 1 hv (18 v)
3e toer: 1 l, *2 v , 1x 2 v, herhaal
vanaf * sluit de toer met 1 hv (24 v)
4e toer: 1 l , *3 v, 1 x 2 v, herhaal
vanaf * en sluit de toer met 1 hv (30 v)
5e toer: 1 l, *4 v , 1x 2 v, herhaal
vanaf * en sluit de toer met 1 hv (36 v)
6e toer: 1 l, *5 v, 1x 2 v, herhaal
vanaf * en sluit de toer met 1 hv (42 v)
De bodem is nu af. Vanaf de 7e toer
werk je aan de zijkant van het mandje.
De 7e toer werk je alleen in de achterste
lusjes van de vasten uit de 6e toer.
Vanaf de 8e toer steek je weer in onder
beide lusjes.
7e toer: 1 l, 1 v in het achterste lusje
van elke v en sluit met een hv (42 v )
8e – 11e toer: 1l, 1v in elke vaste en
sluit met een hv (42 v)
Haal de draad door de lus en werk de
draad weg.
Dit zijn drie basispatronen die je
onderling kunt combineren. Zo kun je
het grote mandje iets hoger maken en
ook de rand omslaan, of kun je het
mandje met handvaten in één kleur
maken. Mogelijkheden genoeg, gebruik
je eigen creativiteit om er je eigen draai
aan te geven.
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