
 

Altijd handig Mandje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wat begonnen is als een bonus patroon bij onze Beach Bag komt nu als een los 

patroon, het Altijd handig Mandje. 

Zo’n mandje waarvan je er nooit teveel hebt. 

Door te variëren in garen en kleuren wordt je mandje elke keer weer anders. 

Op deze manier zijn er vele doeleinden waar je het Altijd handig Mandje voor 

kunt gebruiken. 

Wij hebben 2 verschillende mandjes gemaakt. Mandje klein met Borgo de 

Pazzi Amore Cotton en Mandje groot met Borgo de Pazzi Amore Macramé. 
 

 

Benodigdheden: 
* Borgo de Pazzi Amore Cotton (2x) of Amore Macramé (2x) (1 of meerdere 

kleuren) 

* Haaknaald 4,5 Amore Cotton of haaknaald 8 Amore Macramé (eventueel 

aanpassen aan eigen hand van haken) 

* Steekmarkeerders, wolnaald en schaar 
 

 

Gebruikte steken: 
Lossen en vasten 
 

 

Algemene informatie: 
De magische ring kun je vervangen door 4 lossen te haken en deze tot een ring 

te sluiten door een halve vaste in de 1e losse te haken. 
 

Het Altijd handig Mandje wordt spiraal gehaakt. De toeren hoeven niet 

gesloten te worden met een halve vaste, tenzij er anders wordt aangegeven. 
 

Het mandje is in grootte aan te passen door de hoeveelheid toeren die je haakt 

voor de bodem. En in hoogte aan te passen door de hoeveelheid toeren die je 

na de bodem haakt. 
 

Kleurwissel: haak, voordat je van kleur moet wisselen, de laatste doorhaal van 

de laatste steek met de nieuwe kleur.  

 

 

 



 

 
 

Patroon Mandje klein:   
Het Altijd handig Mandje klein hebben wij 

met 2 kleuren Borgo de Pazzi Amore Cotton 

gehaakt. De bodem heeft een doorsnee van 18 

cm en de hoogte (met omgeslagen rand) is 12 

cm. 

Start met kleur 1  

Toer 1: haak 6 vasten in een magische ring 

Toer 2: haak 2 vasten in elke vaste – 12 vasten 

Toer 3: haak 2 vasten in elke 2e vaste – 18 

vasten 

Toer 4: haak 2 vasten in elke 3e vaste – 24 

vasten 

Toer 5: haak 2 vasten in elke 4e vaste – 30 vasten  

Toer 6: haak 2 vasten in elke 5e vaste – 36 vasten  

Enz… tot je 2 vasten in elke 14e vaste haakt (=Toer 15) – 90 vasten 

Dit is de bodem van de mand.  

Toer 16: haak een vaste in de achterste lus van elke vasten van de vorige toer  

Toer 17 – 21: haak een vaste in elke vasten (5 toeren), wissel aan het eind van 

toer 21 naar kleur 2 

Toer 22 – 27: haak een vaste in elke vasten met kleur 2 (6 toeren), wissel aan 

het eind van toer 27 naar kleur 1 

Toer 28 – 33: haak een vaste in elke vasten met kleur 1 (6 toeren), wissel aan 

het eind van toer 23 naar kleur 2 

Toer 34 – 45: haak een vaste in elke vasten met kleur 2 (12 toeren) 

Keer je werk, je haakt met de binnenkant naar je toe. 

Toer 46: *losse – halve vaste in de volgende steek*, herhaal *-* tot je de toer 

rond bent.  

Draad afhechten en wegwerken.  

Vouw de laatste 6 toeren om en je mandje is klaar.  

 

 

 

 



 

 

 

Patroon Mandje groot:   
Het Altijd handig Mandje groot hebben 

wij met Borgo de Pazzi Amore Macramé 

gehaakt. De bodem heeft een doorsnee 

van 26 cm en de hoogte (met omgeslagen 

rand) is 12 cm. 

Toer 1: haak 6 vasten in een magische 

ring 

Toer 2: haak 2 vasten in elke vaste – 12 

vasten 

Toer 3: haak 2 vasten in elke 2e vaste – 18 

vasten 

Toer 4: haak 2 vasten in elke 3e vaste – 24 

vasten 

Toer 5: haak 2 vasten in elke 4e vaste – 30 vasten  

Toer 6: haak 2 vasten in elke 5e vaste – 36 vasten  

Enz… tot je 2 vasten in elke 11e vaste haakt (=Toer 12) – 72 vasten 

Dit is de bodem van de mand.  

Toer 13: haak een vaste in de achterste lus van elke vasten van de vorige toer  

Toer 14 – 24: haak een vaste in elke vasten (6 toeren), wissel naar kleur 2 

Toer 25: *losse – halve vaste in de volgende steek*, herhaal *-* tot je de toer 

rond bent.  

Draad afhechten en wegwerken.  

Vouw de laatste 4 toeren om en je mandje is klaar.  

 

 

 

 

 

 
Dit patroon is eigendom van Creahuys 41 en mag NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, nagemaakt, 

gepubliceerd, aangepast of gebruikt worden in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Creahuys 41. Uiteraard mag er wel verwezen worden naar Creahuys 41 bij het 

plaatsen of delen, op welke manier dan ook, van projecten gemaakt met dit patroon 


