
Patroon ripple –tas  gemaakt om de jute shopper van de Spar,

Nodig:  een jute shopper van de Spar

              13 bolletjes cotton mix 130 van Lana Grossa in verschillende kleuren.

               een haaknaald nm 4

              een stopnaald en een lange naainaald met een scherpe punt,

              een schaar

Als basis voor deze gepimpte tas van de Spar is de ripplestich gebruikt.:

Haak een meervoud van 14 lossen + 3 lossen voor het keren. 

De 1ste toer: haak een stokje in de 4de losse vanaf de haaknaald, haak 4 
stokjes in de volgende 4 lossen, *haak 2 x 2 stokjes samen(dit doe je door 
een stokje in de volgende losse te haken maar deze niet af te maken, haak 
nog een stokje uit dezelfde steek en als je nog 3 lussen op je naald hebt haal 
j de draad door all drie de lussen.), haak 4 stokjes in de volgende 4 lossen , 
haak 2 x 2 stokjes in de volgende 2 lossen, haak 4 stokjes in de volgende 4 
lossen*, herhaal van * tot * tot je nog 5 lossen over hebt en eindig met 4 
stokjes in de volgende 4 lossen en 2 stokjes in de laatste losse.

Nu is de 1ste toer klaar.

De 2de toer: haak 3 lossen en keer het werk (deze 3 lossen zijn het 1ste 
stokje van de 2de toer), haak op het laatste stokje van de 1ste toer nog een 



stokje, haak 4 stokjes op de volgende 4 stokjes, *haak 2 x 2 stokjes samen, 
haak 4 stokjes op de volgende 4 stokjes , haak 2 x 2 stokjes op de volgende 
2 stokjes, haak 4 stokjes op de volgende 4 stokjes*, herhaal van * tot * tot 
je nog 5 stokjes over hebt en eindig met 4 stokjes op de volgende 4 stokjes 
en 2 stokjes op het laatste stokje.

Nu is de 2de toer klaar. 

Bovenstaande foto is van Lucy van Attic24

Haak 3 lossen en keer het werk (deze 3 lossen zijn het 1ste stokje van de 
2de toer), haak op het laatste stokje van de 1ste toer nog een stokje

Bovenstaande foto is van Lucy van Attic24

Wil je met verschillende kleuren werken, dan kun je nu van kleur gaan 
wisselen. Hecht de eerste kleur af en knoop de draden, zo dicht mogelijk bij 
het haakwerk, aan elkaar.

De 3de toer: haak 3 lossen en keer het werk (deze 3 lossen zijn het 1ste 
stokje van de 3de toer), haak op het laatste stokje van de vorige toer nog 
een stokje, haak 4 stokjes op de volgende 4 stokjes, *haak 2 x 2 stokjes 
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samen, haak 4 stokjes op de volgende 4 stokjes, haak 2 x 2 stokjes op de 
volgende 2 stokjes, haak 4 stokjes op de volgende 4 stokjes*, herhaal van * 
tot * tot je nog 5 stokjes over hebt en eindig met 4 stokjes op de volgende 4 
stokjes en 2 stokjes op het laatste stokje.

Nu is de 3de toer klaar.

De 4de toer: haak 3 lossen en keer het werk (deze 3 lossen zijn het 1ste 
stokje van de 4de toer), haak op het laatste stokje van de vorige toer nog 
een stokje, haak 4 stokjes op de volgende 4 stokjes, *haak 2 x 2 stokjes 
samen, haak 4 stokjes op de volgende 4 stokjes, haak 2 x 2 stokjes op de 
volgende 2 stokjes, haak 4 stokjes op de volgende 4 stokjes*, herhaal van * 
tot * tot je nog 5 stokjes over hebt en eindig met 4 stokjes in de volgende 4 
stokjes en 2 stokjes in het laatste stokje.

Nu is de 4de toer klaar.

Voorkant van de tas

Haak een ketting van 4x14= 56+ 3 lossen voor het keren= 59 lossen.

Haak op bovenstaande manier 13 ribbels, elk in een nieuwe kleur, in willekeurige 
volgorde.

Haak aan de onder-en bovenkant een rand(met bruin) om het  werk recht te maken.

Dit doe je door  boven de 2  stokjes uit 1 steek, nu twee vasten uit 1 steek te haken.

Over de volgende 4 stokjes haak je nu twee halve stokjes, twee stokjes, dan daar 
waar de 2 keer 2 stokjes zijn samengehaakt haak je nu 2 keer 2 dubbele stokjes 
samen.

Hecht de draden af met een stopnaald.

Herhaal nog een keer wat je net hebt gemaakt, je hebt nu twee identieke delen.

Haak nu 7 mini granny’s in verschillende kleuren, zelf heb ik dit in regenboog-
volgorde gedaan.

Patroon mini granny:

Maak een ketting van 5 lossen en sluit deze tot een ring met een halve vaste.



Haak nu 3 lossen, dit is je eerste stokje, haak nog een losse *haak 1 stokje uit de 
ring en haak een losse*, herheel van* tot* nog 6 keer, sluit nu de ring met een halve 
vaste in de 3e losse van de 1e toer.(je hebt nu 8 boogjes)

*Haak 2 vasten in het volgende1 losse boogje, haak 2 halve stokjes in het volgende 
boogje, haak 2 lossen en haak weer twee halve stokjes in hetzelfde boogje(dit is een 
hoek)*, herhaal tussen* en* nog  3 keer, sluit nu met een halve vaste in de 1e vaste 
van de vorige toer.

Klaar is je mini granny. 

Naai de granny’s aan elkaar met de loshangende draad waar je mee eindigde.

Leg de twee ripple delen die je hebt gemaakt in tegenovergestelde richting naast 
elkaar en leg er de mini square rand tussen, haak met halve vasten de 3 delen aan 
elkaar (aan de onderkant van het werk).

Haak rondom het geheel een rand van vasten(aan de zijkanten zoals de steken zich 
voordoen maar aan de boven- en onderkanten door in elk gehaakt stokje 2 vasten 
te haken.(dit deed ik met bruin zo als verder helemaal als afsteekkleur wordt 
gebruikt langs de randen)

Nu alleen nog de versiering als je dat wilt.

Zelf heb ik 2 vlinders gehaakt en een popcorn bloem en een viooltje, maar je kan 
ook zelf iets anders verzinnen natuurlijk 

Vlinder en viooltje heb ik gevonden op  http://www.blijmetdraadjes.nl/?
s=vlinder&submit.x=0&submit.y=0&submit=Search 

De popcorn bloem heb ik hier gevonden:

https://www.youtube.com/watch?v=_dK4V6ZtC2A

Je maakt hem alleen niet helemaal af als granny.

Acterkant van de tas:

Haak een ketting van 5 x14=70+3 voor de keerlosse=73 lossen.

Haak nu het ripplestichpatroon in regenboogmotief door steeds 2 randen van 
dezelfde kleur te haken (leg van te voren je bolletjes op 1 kleur na(= bruin), op de 
juiste volgorde).

Je hebt nu 24 toeren gehaakt.
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Haak met de nog ontbrekende kleur(ik gebruikte daarvoor bruin) de randen recht 
zoals beschreven bij  de voorkant van de tas.

Haak het geheel  weer om met een rand vasten zoals beschreven bij de 
voorkant(met bruin)

Klaar is de achterkant van de tas.

Nu de zijkanten en onderkant:

Haak 7 ripple granny’s en haak deze steeds in een andere kleurstelling.(als je dat 
leuk vind)

Patroon ripple granny

Haak het hart zoals de mini granny’s van de voorkant;

Patroon mini granny:

Maak een ketting van 5 lossen en sluit deze tot een ring met een halve vaste.

Haak nu 3 lossen, dit is je eerste stokje, haak nog een losse *haak 1 stokje uit de 
ring en haak een losse*, herheel van* tot* nog 6 keer, sluit nu de ring met een halve 
vaste in de 3e losse van de 1e toer.(je hebt nu 8 gaatjes)

*Haak 2 vasten in het volgende 1losse boogje , haak 2 halve stokjes in het volgende 
boogje, haak 2 lossen en haak weer twee halve stokjes in hetzelfde boogje(dit is een 
hoek)*, herhaal tussen* en* nog  3 keer, sluit nu met een halve vaste in de 1e vaste 
van de vorige toer.

Klaar is je mini granny. 

Verder knip je de draad af na elke toer die je met een halve vaste hebt gesloten 
en sluit de nieuwe toer met nieuwe kleur op een ander punt aan.



Haak als 1e toer  met een nieuwe kleur,op je mini granny allemaal stokjes waarbij je 
in de hoeken(het 2lossenboogje) 4 stokjes haakt. Je hebt nu 40 stokjes in totaal

             2e toer vanaf het hart, haak met een nieuwe kleur: *4 halve stokjes uit elke 
steek in een hoek waarbij je insteekt in het 1e stokje dat je uit de hoek hebt 
gehaaakt(het 1e van de 4 haak je door 2 lossen te haken), haak uit de volgende 
steken eerst 2 stokjes, dan 2x twee dubbele stokjes uit 1 steek, twee stokjes*, 
herhaal tussen* en* nog  3 x, sluit met een halve vaste

           3e toer, haak met een nieuwe kleur allemaal stokjes  waarbij je insteekt in 
een 2e halve stokje in een hoek,* haak hier twee stokjes samen zoals boven 
beshreven: dit doe je door een stokje in de volgende losse te haken maar deze 
niet af te maken, haak nog een stokje uit dezelfde steek en als je nog 3 
lussen op je naald hebt haal j de draad door all drie de lussen.), (in dit geval 
omdat het de hoek is begin je met 2 lossen)

haak vervolgens uit de volgend steken 4 stokjes, uit de volgende 2 steken  2stokjes 
uit 1 steek, uit de volgende steken 4 stokjes en uit de volgende steek 2 stokjes 
samen, haak nu  4 lossen * begin in de volgende steek met het herhalen van* tot* 
en doe dit nog  3 x, sluit nu met een halve vaste in de top van het twee-
samengehaakte-groopje.

4e  toer: haak in het ‘hoekboogje’ 3 dubbele stokjes met een nieuwe kleur waarbij je 
1e stokje bestaat uit 4 lossen. 

Haak uit de volgende steek 2 dubbele stokjes uit 1 steek, 2 stokjes, 2 halve stokjes 
uit de volgende en 2x 2 vasten uit de volgende  2 steken, 2 halve stokjes, 2 stokjes, 
2 dubbele stokjes uit 1 steek, en weer 3 dubbele stokjes uit de volgende hoek, haak 
4 lossen en weer 3 dubbele stokjes uit dezelfde hoek enz , sluit met een halve vaste.

5e toer: haak met een nieuwe kleur een rand vasten om het geheel waarbij je een 
vaste in elke steek van de vorige toer haakt en in de hoeken  4 vasten haakt, je hebt 
nu 4x 24 vasten in totaal.

Haak de 7 ripple granny’s in een rij aan elkaar met halve vasten in de kleur bruin.(dit 
gebruikte ik als randen-hoofdkleur), je hebt nu de zijkanten en de onderkant van de 
tas aan 1 stuk.

Nu kun je alle delen aan elkaar gaan haken voordat je het* jasje* om de tas schuift 


Let goed op hoe je de granny’s vasthaakt over de zijk- en onderkanten zodat je 
goed uit komt: 



Haak met bruin in halve vasten elke steek uit de grannyrand vast uit de volgende 
steek van de voor- en achterkant maar haak uit de plek waar  2 granny’s aan elkaar 
zijn gehaakt aan weerszijden een steek extra  (tel van te voren even voor je eigen 
gevoel aan weerszijden het aantal steken, zodat je zeker weet dat je goed uitkomt)

Als het goed is zie je nu dat er 2 granny’s en een stukje van de 3e granny aan een 
zijkant uitkomen en dus aan de onderkant iets minder dan 3 granny’s, maar dit 
maakt straks niet uit voor het eindresultaat.

Klaar is je’ jasje’

Naai nu het geheel vast aan de bovenkant van de tas met een scherpe lange 
naainaald in de kleur bruin.

Zet als laatste nog de tas van onderen vast met een paar steekjes op de4  hoeken 
aan de onderkant.

Succes!!


