HAAKPATRONEN
Voor alle patronen geldt dat je elke dikte wol met bijpassende haaknaald kan gebruiken.
Koraal haken is ideaal om restjes wol op te maken.

KORAAL
DE BASIS
Haak een aantal lossen (voor beginners raden we tussen 10-15 steken aan)
Kies een vermeerderingsformule die je het gehele haakwerk aanhoudt. In dit voorbeeld (2
in 2) = vermeerder met 2vasten in elke 2e steek. Hoe sneller je je steken vermeerdert, hoe
meer krul er in je werk ontstaat.
VOORBEELD
Voorbeeld Vermeerderingsformule
15 – (2-2) – 7
Lees als: 15 lossen – vermeerder met 2 vasten in elke 2e steek – 7 rijen

Haak 15 lossen
Rij 1: Haak in de 2e losse vanaf de naald 1 vaste, haak in de volgende steek 2 vasten.
Herhaal: 1 vaste in 1e steek, 2 vasten in 2e steek tot aan het einde van je rij. Draai je
haakwerk om.
Rij 2: Je kan gewoon doortellen aan het begin van je volgende rij met je
vermeerderingsformule.
Blijf je vermeerderingsformule herhalen totdat je tevreden bent met de grootte van je
stukje koraal. Haak af en werk de eindjes weg of knip ze af.

VARIATIETIPS
Varieer met aantal opzetlossen. Wil je je werk wat groter maken? Start dan met een groter
aantal lossen.
Gebruik stekenmarkers om een deel van je werk te markeren waar je steeds vermeerdert
Volg eens een onregelmatig patroon – dat doet de natuur tenslotte ook
Gebruik een andere steek: halve stokjes, stokjes, dubbele stokjes voor (een deel van) je
werk
Vertrek eens vanuit een cirkel of haak aan beide kanten van je eerste rij lossen.

ZEE-ANEMOON
1. BODEM
Haak 4 lossen, haak de 4e losse met een halve vaste vast in de eerste losse. Je hebt nu een
cirkel.
Rij 1: Haak 6 vasten in de ontstane cirkel.
Rij 2: Gebruik een stekenmarker om het begin van je rij aan te geven. Haak 2 vasten in
elke vaste van de vorige rij. Je hebt nu 12 vasten in totaal.

Rij 3: Verplaats de stekenmarker vanaf nu voor elke rij. Haak 1 vaste in de eerste vaste,
haak 2 vasten in de volgende. Herhaal dit patroon van 1 vaste, 2 vasten tot het einde van je
rij. Je hebt nu 18 vasten.
Rij 4: Haak 1 vasten in de eerste twee vasten, haak 2 vasten in de volgende. Herhaal dit
patroon van 1 vaste, 1 vaste, 2 vasten tot het einde van je rij. Je hebt nu 24 vasten.
Ga volgens dit patroon verder tot je bodem de gewenste grootte heeft bereikt. Dus steeds
de rij vermeerderen met 6 steken.
2. LICHAAM
Je kan de stekenmarker verwijderen. Haak vanaf nu steeds 1 vaste in de cirkel. Je
haakwerk zal omhoog klimmen. Ga door tot de gewenste hoogte is bereikt.
3. KRULLEN
Je kan eventueel van kleur wisselen. Haak nu verder met een vermeerderingformule. Hoe
sneller je vermeerdert, hoe groter de krul. Bv: (2,1) – haak 2 vasten in elke vaste.

VERTAKKEND KORAAL

