
 

 

 
 

• Knip een stuk van +- 20 cm metaaldraad. Maak een oogje aan de ene kant van de metaaldraad. ZIE 

TECHNIEK: https://www.veritas.be/nl_be/parel-techniek-basis 

• Neem het DMC-garen in kleur A en haak 45 vasten rondom de metaaldraad. Knip het DMC-garen 

af en werk de losse eindjes weg. Zorg dat de vasten mooi tegen elkaar zitten en knip dan de 

metaaldraad af 1 cm boven de laatste steek. Vorm een oogje. 

• Neem het DMC-garen kleur B en hecht op de 6e vaste aan de metaaldraad aan met een halve 

vaste. 

• Haak de eerste rij als volgt: 

o haak 8 lossen, sla 5 steken over en haak een halve vaste op de 6e vaste op de 

metaaldraad. 

o Haak nog 8 lossen, sla 5 steken over en haak een stokje op de 12e vaste op de 

metaaldraad. Haak nog 2 stokjes op de volgende 2 vasten. 

o Haak 4 lossen, sla 5 steken over en haak dan weer 3 stokjes op de volgende 3 vasten.  

o Haak 8 lossen, sla 5 steken over en haak een halve vaste op de volgende vaste op de 

metaaldraad.  

o Haak de laatste 8 lossen, sla 5 steken over en eindig met een halve vaste op de volgende 

vaste. Er blijven nog 5 vasten op de metaaldraad over. 

• Haak de 2e rij als volgt: 

o eerste 2 boogjes: 1 losse, 2 vasten, 2 halve stokjes, 3 stokjes, 3 lossen en zet deze vast 

met een halve vaste op het laatste stokje, nog 2 stokjes, 2 halve vasten, 2 vasten en eindig 

Hakers met een beetje ervaring  

o Oranje DMC-garen (kleur A)
o Donkergeel DMC-garen (kleur B)
o Haaknaald 2 mm
o 32 cm fijne schakelketting 
o Metaaldraad goudkleurig
o Set van 3  tangen 
o Karabijnslotje

 

 



 

 

met een halve vaste op het boogje. 

o Haak nu een vaste op elk stokje, 5 vasten op het volgende boogje lossen en nog een vaste 

op elk stokje.  

o Laatste 2 boogjes: 1 losse, 2 vasten, 2 halve stokjes, 2 stokjes, 3 lossen en zet deze vast 

met een halve vaste op het laatste stokje, nog 3 stokjes, 2 halve vasten, 2 vasten en eindig 

met een halve vaste op het boogje.  

o Knip de draad af en werk het losse eindje in. 

• Neem een nieuwe draad en hecht aan op de eerste vaste van het middenstuk. Haak nu de 1e rij 

als volgt: 

o 3 lossen, sla 2 vasten over en haak een halve vaste op de volgende vaste.  

o 4 lossen, sla 2 vasten over en haak een halve vaste op de volgende vaste. 

o 3 lossen, sla 2 vasten over en haak een halve vaste op de laatste vaste van het 

middenstuk. 

• Haak in de 2e rij 3 vasten in het eerste boogje, 4 vasten in het volgende boogje en nog eens 3 

vasten in het laatste boogje. 

• Haak voor de 3e rij 6 lossen, 1 half stokje op de middelste vasten uit de vorige rij, en nog eens 6 

lossen, zet vast met een halve vaste.  

• Haak de 4e rij als volgt:  

o in het eerste boogje : 1 losse, 2 vasten, 2 halve stokjes, 2 stokjes, 2 dubbele stokjes, 3 

lossen en zet deze vast op het laatste dubbele stokje.  

o In het 2e boogje : 2 dubbele stokjes, 2 stokjes, 2 halve stokjes, 2 vasten en een halve 

vaste. 

o Knip de draad af en werk de losse eindjes weg. 

• Werk het gehaakte stuk af met kleine pareltjes. Neem een stuk naaigaren in de juiste kleur en naai 

op de rand van het haakwerk telkens om de 3 steken een parel. 

• Werk nu de ketting verder af. Neem een stukje fijne schakelketting van 16 cm, hang aan het begin 

het stuk metaaldraad en aan het einde een slotje met behulp van een ringetje. Neem een 2e stuk 

fijne schakelketting van 16 cm en hang aan het begin de andere kant van het stuk metaaldraad en 

aan het einde een ringetje. 



 

 

 


