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Benodigd materiaal:
acrylkralen in roze en lila                         sluiting
haakdraad in violet                         tussenringen
edelsteenlijm 
kralenkappen

Benodigd gereedschap:
haaknaald 3,0, tang, spelden, 
liniaal, schaar
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De techniek „ketting ha-
ken“ is in de mode! Ze biedt 
vele design mogelijkheden 
en je hebt weinig mate-
riaal nodig. Bovendien is 

de techniek niet moeilijk! 
Veel plezier!!!

Rijg eerst de gewenste kralenvolgorde op (ca. 100 
cm). De draad niet afknippen!

Basisinstructies ketting haken

Materiaal:
Haaknaald in grootte: 3,0 - 3,5;
Haak- of koperdraad 0,25 mm;

Kralen zijn er in een grote verscheidenheid. Bijzonder ge-
schikt zijn acrylkralen, geslepen glaskralen, glaswasparels 

en rocailles.
Edelsteenlijm, schaar, liniaal, spelden, sluiting, tussenrin-

gen, kralen kapjes, tang.

Benodigd materiaal:
acrylkralen in roze en lila                         sluiting
haakdraad in violet                         tussenringen
edelsteenlijm 
kralenkappen

Benodigd gereedschap:
haaknaald 3,0, tang, spelden, 
liniaal, schaar
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Laat ongeveer 20 cm van de draad staan en begin 
met een kettingsteek. Schuif een kraal tot aan de 
kettingsteek, pak de draad achter de kraal met de 
haaknaald en trek de haaknaald door de lus. De kraal 
glijdt zo in de lus. De volgende kettingsteek haak je 
zonder kraal en de daaropvolgende weer met kraal. 
Haak steeds in afwisseling een lus zonder en een 
met een kraal. De lussen moeten los en niet te klein 
worden gehaakt. Met een beetje oefening kun je 
ook meerdere kralen bij elkaar schuiven en achter 
elkaar inhaken. Als de totale lengte van ca. 300 cm 
is bereikt, maak je nog twee kettingsteken. Knip de 
draad na ongeveer 20 cm af en haal het einde door 
de laatste lus.

Steek twee spelden op een afstand van 43 cm (voor 
een halsketting) in een zachte ondergrond. Bijvoor-
beeld een tempexplaat en bevestig een draadeinde 
aan een naald. Wikkel de kralenstreng om de naald en 
fi xeer tot slot het draadeinde aan de strengen.

Rijg een kraalkap op het 
einde van de draad en beve-
stig deze met een druppel 
lijm. Bevestig nu de sluiting 
en je sieraad is klaar! 

Tip:

Bij zeer lange strengen, 

kun je de al gehaakte 

streng rond een opgerold 

tijdschrift wikkelen. Zo 

voorkom je het in de knoop 

raken van de streng!
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