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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
wol Cotton Fun 50 g in bruin, lichtblauw en wit,
rocailles Ø minstens 2,6 mm in verschillenden kleuren,
sluiting, naaigaren in bruin,
boek - Häkel Armbänder

Benodigd gereedschap:
haaknaald 2,5 mm,
naainaald

Gehaakte armband „Ethno-love“



N° 104.042

©
 A

du
is

com

u
Knutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Gehaakte armband „Ethno-love“

Benodigd gereedschap:
haaknaald 2,5 mm,
naainaald

Benodigde materialen:
wol Cotton Fun 50 g in bruin, lichtblauw en wit,
rocailles Ø minstens 2,6 mm in verschillenden kleuren,
sluiting, naaigaren in bruin,
boek - Häkel Armbänder

Basispatroon
De armband bestaat uit individuele cirkels, die tot slot aan elkaar 
worden genaaid. Er worden vaste steken en stokje in ronden 
gehaakt. De ronden, in welke vaste steken verwerkt werden, 
beginnen met 1 losse steek en eindigen met 1 kettingsteek in de 
losse steek van het begin van de ronde.

De stokjes-ronden beginnen met 3 losse steken en eindigen met 1 kettingsteek in de 3e losse 
steek. De kralen worden aan het begin op een draad opgeregen en in de laatste ronde met 
vaste steken vanaf de achterzijde aan de cirkel gehaakt.

Stokjes verdubbelen
2 Stk. in 1 plaats waar ingestoken wordt haken.

Vaste steken verdubbelen
2 v. in 1 plaats waar ingestoken wordt haken.

Kleurvolgorde
1. Rd: in bruin werken
2. Rd: in lichtblauw haken
3. Rd: in bruin werken
4. Rd: met draad met kralen haken
5. Rd: in wit werken

Stekenproef

Met naald 2,5 mm

1 cirkel = ø ca. 3,3 cm

Deze gehaakte armband wordt 

letterlijk door kralen omringd.

Met een beetje wol en een haak-

naald ontstaat in een korte tijd 

een bijzonder creatief accessoire 

dat met bonte rocailles wordt 

opgepimpt!

Afkortingen:
Rd: ronde
Stk.: stokje
v.: vaste steek
Ks.: kettingsteek
L.: losse steek
M: steek
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Instructies

Afwerken

Opmerking:
Bij het wisselen van de kleur de laatste 

steek van de ene kleur al met de  

andere kleur haken, zodat een exacte 

kleurovergang plaatsvindt.

Met de bruine draad zowel de cirkels alsook 
de sluiting eraan naaien. De resterende 
draden afhechten.

Per cirkel in totaal 24 kralen oprijgen en opzij leggen. Neem het naaigaren dubbel en steeds  
4 rocailles in verschillenden kleuren afwisselend oprijgen.

1. Rd: 8 v. in een draadring haken. Met 1 Ks. sluiten (= 8 M).

2. Rd: 3 L. verder Stk. haken, hierbij elke M verdubbelen.
Met 1 Ks. in de 3e L. aan het begin van de Rd sluiten (= 16 M).

3. Rd: 1 L. verder v. haken, hierbij elke 2e M verdubbelen. Met 1 Ks. in de L. aan het begin van de Rd
sluiten (= 24 M). Deze Ks. met de laatste draad en de kralendraad halen.

4. Rd: 1 L., werkstuk draaien. * 1 kraal naast de eerder gehaakte M schuiven en over de kraal 1 v. in 
de volgende M werken. Vanaf * doorlopend herhalen. Met 1 Ks. sluiten (= 24 M).

5. Rd: Een draad tussen de 2e en 3e Rd aan de achterkant van de naad hechten en met Ks 1x de 
cirkel omhaken. In totaal 5 cirkels op deze manier haken.


