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Dit patroon is eigendom van essiebirdies en gemaakt voor privégebruik. Het mag niet 
worden verkocht, als eigen uitgegeven worden of voor commerciële doeleinden worden 
gebruikt. Gehaakte exemplaren mogen in beperkte oplagen verkocht worden onder 
vermelding van essiebirdies als ontwerpster.  
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Benodigdheden: 
Armband met een diameter van 7 cm. 
Haakkatoen  
Haaknaald 3 mm voor de basis en 2,5 mm voor de bloemen en blaadjes 
Stopnaald en schaar 

 

Gebruikte afkortingen: 
v = vaste  
l = losse 
hv = halve vaste 
st = stokje 
hst = half stokje 
dst = dubbel stokje  
 

Patroon 
Toer 1: haak met naald 3 mm vasten om de armband (genoeg om de armband mooi te 
bedekken) 
Toer 2: 3l, 2st in dezelfde steek, *sla 2 steken over, 3st in de volgende steek*, herhaal **  
Toer 3: *3l, v in de laatste steek van het groepje van 3 stokjes, 4l, v in de 1e steek van het 
volgende groepje stokjes*, herhaal ** (na de laatste 4l, hv in de 1e steek) 
Toer 4: 5st in de 4-l ruimte, v in de 3-l ruimte, herhaal **, 12l om een ophang lus te vormen, 
hv en hecht af 
 
 



Bloem: naald 2,5 mm 
Toer 1: 15v in een magische ring, hv om te sluiten 
Toer 2: hv in de 1e steek, *(st, dst, st) in de volgende steek, hv in de volgende steek(2x) *, 
herhaal ** 4x, hv en hecht af 
Borduur met geel een paar steekjes in het midden van de bloem 
 
Kleine bloem: naald 2,5 mm 
Toer 1: 5v in een magische ring 
Toer 2: *(v, st, v) in de volgende steek*, herhaal ** 4x (5 blaadjes) hecht af 
Borduur met geel een paar steekjes in het midden van de bloem 
 
Blaadje: naald 2,5 mm 
Toer 1: 7l, start in de 2e vanaf de naald en haak in de lossen: v, hst, st, hst, v, hv en hecht af 
 
Werk de draadjes netjes weg 
Print een afbeelding van een hartje en bevestig dat aan de achterkant 
 
Klaar is je Moederdag cadeautje! 
 
Op www.essiebirdies.wordpress.com vind je nog meer leuke haakpatronen! 
 
Ik zie jullie creaties graag op Facebook en Instagram. Als je me tagt @essiebirdies 
#essiebirdiespattern plaats ik je creatie in mijn Insta stories. 
 
Facebook: @essiebirdies       Facebookgroep: haken met essiebirdies 
Instagram: @essiebirdies   #essiebirdiespattern 
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