
Week 7 

Deze week maken we de sluiting van de ovale tas. 

Er zijn verschillende manieren om een ovale tas te sluiten. Met een magneet, met 
een flap en met een rits. 

Magnetische sluiting 

Als je de tas wilt sluiten met een magneet sluiting, probeer 
dan een magneet te vinden met “oortjes” in de hoeken. Zie 
foto. 
De oortjes maken het iets makkelijker om de magneet vast 
te naaien. 

Naai de magneet sluiting op je tas met naaimachine in kleur A. Probeer alleen in de 
achterkant van de steken te naaien, zodat je er aan de voorkant niets van ziet. 
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Een flap maken 

De flap is een kleine ovale bodem 
gehaakt met kleur A. Je hebt 4 
meeloopdraden. 

Haak 45 losse met kleur A. 
Voeg kleur B en C toe. 
1. 3 vaste over de draden, 45A, 3 

vaste over de draden, 45A 
Voeg kleur D en E toe. 
2. * mA * [3x], 45A, * mA * [3x], 45A 
3. * mA * [6x], 45A, * mA * [6x], 45A 
4. * mA , 1A * [6x], 45A, * mA, 1A * 

[6x], 45A 
5. * mA, 2A * [6x], 45A, * mA, 2A * [6x], 

45A 
6. * mA, 3A * [6x], 45A, * mA, 3A * [6x], 

45A 

Naai de flap vast aan de achterkant van 
de tas met naaigaren in kleur A. 

Naai een magneet op de flap en op de tas, zie foto hieronder. 
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De ovale tas met flap, ziet er zo uit. 
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Sluiting met rits 

Angelique heeft de gekozen voor de sluiting met rits. Hiervoor haak je een ovale 
bodem met een groot gat in het midden. 
De lengte van de rits hangt af van de opening en 
van hoe je haakt. De rits van Angelique is 30 cm.  
Meet eerst goed bij je eigen werk hoe lang de rits 
moet zijn. 

Haak 200 losse, (normale losse) plus 1 om te keren. 
De eerste toer sluit je de cirkel nog niet. 
Haak over 4 meeloopdraden. 
1. 200A, sluit nu de cirkel 
2. * mA * [6x], 94A, * mA * [6x], 94A 
3. * 1A, mA * [6x], 94A, * 1A, mA * [6x], 94A 
4. * 2A, mA * [6x], 94A, * 2A, mA * [6x], 94A 
5. * 3A, mA * [6x], 94A, * 3A, mA * [6x], 94A 
6. * 4A, mA * [6x], 94A, * 4A, mA * [6x], 94A 
7. * 5A, mA * [6x], 94A, * 5A, mA * [6x], 94A 

Naai de rits in de opening. 

De volgende stap kan nog niet worden gedaan. Als 
het rits stuk er eenmaal inzit, kan je moeilijk de band 
vast naaien. We moeten daar dus even mee 
wachten tot de band ook klaar is en aan de tas is 
genaaid. 

Het geheel moet in de tas genaaid worden, net 
onder de kreeft steek toer. 
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