
Koraal armband (©ontwerp Marcella Mercks)
Benodigdheden:
50 gram (of restje) katoen, kleur “lime”
Haaknaald 2,5
Wolnaald

Patroon:
De armband haak je van links richting rechts.
**Haak 11 basislossen, haak langs één kant van de lossen terug met halve vasten, je start in de 2e
losse vanaf de haaknaald en haakt 5 hv, *4 l (zijtakje), 3 hv vanaf de 2e
ben je weer terug bij de basislossen en haakt hierop verder met 2 hv, je haakt weer een zijtakje van 
* tot * herhalen maar i.p.v. 4 lossen gebruik je voor dit zijtakje 8 l, 2 hv op de basislossen, van * tot * 
herhalen maar in plaats van 4 en 8 lossen gebruik je voor dit zijtakje 12 l, 1 l 0p de basislossen ( je 
bent dan aan het eind gekomen van de basislossen) keer en haak 1 hv langs de andere kant van de 
basislossen Het eerste stukje koraal is nu gehaakt. Je haakt nu 10 lossen (tussenstukje) totdat je aan 
het volgde stukje koraal begint. Je telt de lossen van het tussenstukje met de 11 basislossen voor het 
volgende koraal bij elkaar op = 21 lossen. 
Herhaal vanaf ** 
Als je 5 takjes koraal hebt gehaakt haak je nog 10 lossen en hecht dan aan met een hv bij het 1e
koraal. Je hebt de armband nu gesloten. Mocht je een dikkere pols hebben Kijk dan of je 1 koraal erbij 
moet haken. Of dat je enkele extra lossen erbij haakt i.p.v. 10 lossen. 
Haak er nog 1 of 2 toeren hval (halve vasten achterste lus) langs de armband en hecht af. Werk de 
start- en einddraden weg. 

Een leuke variatie op de armband is een bijpassende ketting er bij te haken of meerdere 
koraalarmbanden. Veel succes!
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