
  

Yoga Mat - Vertaling 
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Garen:  Eskimo Drops, haaknaald 5 

 
Ronde 1:  Magische ring maken (ik maakte er 1 van 6 vaste) 
Ronde 2:  3 lossen (telt als eerste stokje - ook bij de volgende rondes) - 11 stokjes - eindig met hv in de 3e losse 
(12 stokjes) 
Ronde 3: 3 losse, in het zelfde stokje nog een stokje, (2stokjes in ieder stokje) herhaal tot het eind , hv om 
ronde te sluiten (24 stokjes) 
Ronde 4: 3 losse, 2 stokjes in de volgende, (1 stokje, 2 stokjes in de volgende) herhaal () tot het eind, hv om 
ronde te sluiten (36 st) 
Ronde 5: 3 losse, 1 st in de volgende, 2 st in het volgende st, (2 stokjes, 2 st in de volgende) herhaal () tot het 
einde, hv om ronde te sluiten (48 stokjes) 
De diameter zou nu ongeveer 12.7 cm moeten zijn 
Ronde 6: 3 losse, stokje in iedere steek, hv om ronde te sluiten (48 stokjes)µ 
Ronde 7: 3 losse, 2 stokjes, 1 losse, sla 1 stokje over, (3 stokjes, 1 losse, sla volgende stokje over) herhaal tot 
het eind (zo krijg je 12 groepjes van 3 stokjes), sluit af met een hv  
gebruik een stekenmarkeerder om het begin aan te duiden 
Ronde 8: hv in de volgende losse, 3 losse, 2 stokjes in dezelfde losse als waar je de 3 lossen in haakte, 1 losse (3 
stokjes in de volgende losse - laat 1 steek over, 1 losse) herhaal () en sluit af met een hv. (zo creeer je 12 
groepjes van 3 stokjes en 12 lossen) 
Ronde 9 - 48: herhaal ronde 7 
De tas zou nu ongeveer een 61-tal cm moeten zijn 
Ronde 49:  2 lossen, stokje in iedere steek hv, en hecht af 
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Lint 

Laat een lange hechtdraad over, die gebruik je om later aan de tas vast te naaien 

Ronde 1:  8 losse 
Ronde 2:  stokje in de derde losse van je naal en ik elke volgende losse (6 stokjes) 
Ronde 3: 2 losse (is geen steek), draai je werk en haak een stokje in elk volgend stokje (6 stokjes) 
Herhaal ronde 3 tot je een totale lengte hebt van ongeveer 70 cm 
 

Hecht het lint aan de tas en klaar ik kees... 
 

 


