
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



219 – SIERADEN VAN COTTON 8 

KETTING: 

Materiaal: Scheepjes Cotton 8 oranje (671) 1 bol, donkerbruin (657) 1 bol, ca. 10 grote en kleine 

kralen naar keuze, haaknaald nr. 3 ½. 

Gebruikte steken: 

Lossen, vasten, halve stokjes, stokjes, dubbele stokjes. 

Werkwijze: 

Haak met donkerbruin 6 blaadjes als volgt: Haak 11 lossen, 1 losse voor het keren, haak 10 vasten op 

de lossen, begin met de 1e vaste in de 2e losse vanaf de haaknaald, haak 3 vasten in de 11e 

opzetlosse (punt), haak 10 vasten aan de andere kant van de 10 lossen. *Keer, 1 losse, haak vasten in 

de achterste lus van de bovenkant van de steken, begin in de 2e steek, haak in elke toer 3 vasten in 

de middelste steek van de toer (op de punt), haak tot er aan het einde van de toer nog 2 steken over 

zijn, herhaal vanaf * 3x. 

Bloem 1: Haak met oranje bloemen als volgt: haak 6 lossen en sluit met een halve vaste tot een ring. 

Haak 1 losse en 14 vasten in de ring. Haak 4 lossen, *2 vasten overslaan, 1 vaste, 3 lossen, herhaal 4x 

vanaf *, sluit met een halve vaste de toer. Haak in elk boogje: 1 vaste, 1 half stokje, 2 stokjes, 1 half 

stokje, 1 vaste, sluit de toer met een halve vaste. Haak 2 lossen, haak aan de achterkant *1 vaste om 

de vaste van de 2e onderliggende toer, 3 lossen, herhaal vanaf *, = 5 boogjes. Haak in elk boogje: 1 

vaste, 1 half stokje, 3 stokjes, 1 half stokje, 1 vaste, sluit de toer met een halve vaste en hecht af. 

Bloem 2: Haak met oranje bloemen als volgt: haak 8 lossen en sluit met een halve vaste tot een ring. 

Haak 1 losse en 20 vasten in de ring. Haak in de volgende toer: 1 losse, *1 half stokje, 1 stokje, 1 half 

stokje, 1 vaste, herhaal vanaf *, sluit de toer met een halve vaste en hecht af. 

Bloem 3: Haak met oranje bloemen als volgt: haak 6 lossen en sluit de toer met een halve vaste. Haak 

in de ring: 4 lossen, 2 dubbele stokjes, laat van elk stokje de laatste lus op de naald staan, 1 omslag 

en trek een lus door de 3 lussen op de naald, 4 lossen, 1 vaste in het rondje, herhaal vanaf * 4x. Rijg 

aan een veter of lint diverse kralen. Tip: knip een armbandje of ketting door die je niet meer gebruikt 

en gebruik de kralen. Haak dan de bloemen en blaadjes en naai deze aan elkaar en aan de ketting 

zoals op de tekening. Naai ter versiering nog wat kleine kraaltjes op de bloemen. 

HAARBAND: 

Materiaal: Scheepjes Lizzy goud (3) 1 bol, Maxi donkerrood (750) 1 bol, haaknaald nr. 3 ½. Haak met 

dubbele Maxi een ketting van lossen die om het hoofd past (laat hierbij aan het begin van de 

lossenketting een ruime draad hangen voor het vastknopen van de haarband). Haak op de lossen *1 

stokje, 1 losse, herhaal vanaf *. Haak met 1 draad Maxi en 1 draad Lizzy nog een teruggaande toer 

vasten. Knip de draad af, maar laat weer een uiteinde van de draad hangen voor het vastknopen van 

de band. Rijg door de gaatjestoer een goudkleurig bandje. 

ARMBAND: 

Materiaal: Scheepjes Invicta colour (966) 1 bol. Omwikkel een bestaande gladde armband met 

Invicta colour. 

 

 



  


