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ZEEPZAKJE – van Moogly 

Vertaald door HET HAAKBEEST – www.hethaakbeest.be 

 

BENODIGDHEDEN:  

- Haaknaald maat 5,5 mm 

- 37 meter worsted weight haakkatoen 

Maak je liever een zakje zonder clusters? Vervang dan steeds toer 4 door toer 5, zo krijgt je zakje een 

glad oppervlak. 

 

Cluster = *draad over de naald, insteken, draad erover, kom terug door de steek en haal de draad 

omhoog de hoogte van de toer*, herhaal van * tot * in totaal 4 keer (steek steeds op dezelfde plek in), 

zodat je 9 lussen op je naald hebt. Draad erover, haal de naald door 8 van de 9 lussen. Draad erover, 

haal de naald door de laatste 2 lussen.  

 

RIJ 1: Haak 10 lossen. Start in de tweede losse vanaf de naald: haak 9 halve stokjes. Keer het werk 

(9hst) 

RIJ 2: Haak 1 losse. Haak 9 halve stokjes. Keer het werk (9 hst) 

RIJ/TOER 3: Deze toer gaat helemaal rondom de rechthoek die gevormd werd door de vorige rijen. Zo 

werken we in toeren ipv rijen. Haak 1 losse. Haak 9 halve stokjes (tot het einde van de rij). Haak 2 

halve stokjes in het einde van de rijen (“om de hoek”). Haak 9 halve stokjes in de onderste lussen van 

de beginlossen. Haak daarna nog 2 halve stokjes in het andere uiteinde van de rijen. Sluit met een 

halve vaste in het eerste halve stokje. Keer niet. (22 hst) 

TOER 4: Haak 1 losse. *Haak 1 vaste in de volgende steek, haak 1 stokje in de volgende steek*. 

Herhaal van * tot * in totaal 5 keer. Haak 1 vaste in de volgende 2 steken. *Haak 1 cluster in de 

volgende steek, haak 1 vaste in de volgende 2 vasten*. Herhaal van * tot * in totaal 3 keer. Haak 1 

stokje in de laatste steek. Sluit met een halve vaste in de eerste vaste van de toer. Keer het werk (22 

steken). 
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TOER 5: Haak 1 losse. *Haak 1 vaste in de volgende steek, haak 1 stokje in de volgende steek*. 

Herhaal van * tot * in totaal 11 keer. Sluit met een halve vaste in de eerste vaste van de toer. Keer het 

werk (22 steken).  

TOER 6 tot 11: Herhaal TOER 4 en 5 nog 3 keer.  

TOER 12: Haak 1 losse. Haak 1 half stokje in elke steek. Hecht af en werk de draadjes weg.  

Haak een lossenketting van ongeveer 30 cm en weef deze door TOER 12.  

 

 

Stop een heerlijke zeep- of shampoobar in je zakje, en je hebt een ideaal cadeau voor familie, 

vrienden en jezelf natuurlijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden aan Moogly - http://www.mooglyblog.com/pampering-massage-soap-

saver/ 

http://www.mooglyblog.com/pampering-massage-soap-saver/
http://www.mooglyblog.com/pampering-massage-soap-saver/

