
Geurzakje 

 

Haak een ketting van 24  lossen 

 

1e toer: 24 vasten op 1 lus van de lossen, werk keren en dan nog 24 vasten op de andere lus 

van de lossen. Toer sluiten met een halve vaste in de eerste vaste. 

2e toer: 3 lossen als eerste stokje, dan nog 47 stokjes. Het geeft een mooi effect als je voor het 

haken van de stokjes alleen de achterste lus van de vastentoer opneemt. Toer sluiten als in de 

eerste toer, dit ook bij de volgende toeren doen, dit wordt niet meer vermeld.  

3e toer: haken als toer 2. 

4e toer: haak nu steeds 1 stokje en 1 losse, sla een steek over bij het insteken.  Je krijgt nu een 

toer met 24 gaatjes. 

5e toer: haken als toer 4, op ieder stokje een stokje, boven elke losse een losse. Weer 24 

gaatjes.  

6e en 7e toer: haken als toer 2, 48 stokjes. 

8e toer: 3 losse, 2 steken overslaan, 1 vaste, dit steeds herhalen. Je krijgt nu 16 boogjes van 3 

lossen.  

9e toer: met 2 halve vasten naar het midden van het eerste boogje en dan weer 16 boogjes 

haken. 

10e toer: haken als toer 9. 

11e toer: om ieder boogje 3 stokjes haken = 48 stokjes. 

12e toer: haken als toer 2, 48 stokjes. 

13e toer: 3 stokjes, 1 losse 1 steek overslaan, dit steeds herhalen  (3 stokjes met een gaatje er 

tussen) 

14e toer: haken als toer 13 maar de gaatjes laten verspringen. Dus boven de drie stokjes nu 

een gaatje haken en boven het gaatje 3 stokjes.  

15e toer: haken als toer 2, 48 stokjes.  

16e toer: 3 stokjes op het eerste stokje, twee steken overslaan, 3 stokjes op het volgende 

stokje. Je krijgt nu 16  groepjes van 3 stokjes met een driehoekje ruimte ertussen.  

17e  en laatste toer: *1 losse, 1 stokje in de ruimte tussen de volgende 3 stokjes. Doe dit 7 

keer. Je krijgt nu een half rondje stokjes met steeds een losse er tussen. Nu nog 1 losse en dan 

een vaste in de volgende ruimte tussen  

de drie volgende stokjes.* Nu herhaal je 7 x het gedeelte tussen de sterretjes. Dan krijg je 

totaal 8 halve rondjes. 

Hecht nu het werk af en haal een mooi lintje door de gaatjes van toer 16e toer. 

Toer sluiten met een halve vaste in de 1
e
 losse en draad afhechten.  

 

 


