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S9411

haken

heel simpel

AFMETING
Ster: ca. 10,5 cm in doorsnee.
Vleugeltjes: breedte ca. 9,5 cm, hoogte ca. 
7,5 cm.

MATERIAAL
Schachenmayr Catania, bolletje van 50 g
ca 50 g = 125 m
Kerstdecoratie ster: 
kl 00192 (wijnrood) 1 bolletje
Kerstdecoratie vleugeltjes: 
kl 00105 (naturel) 1 bolletje

1 haaknld 3,0 mm
1 borduurnaald
1 naainaald
Bijpassend MEZ-naaigaren om de bandjes 
en knopen vast te naaien
Voor elke ster: 18 cm rood-wit geruit 
band van Rayher, art 5190718, 10 mm;  
1 crèmekleurige knoop van Union Knopf, 
art 38654, 15 mm.
Voor elk engelvleugeltje: 18 cm rood-wit 
geruit band van Rayer, art 5130818, 5 mm; 
18 cm wit satijnband van Rayher, art 
5521202, 3 mm; 1 rode knoop van Union 
Knopf, art 26600, 15 mm.
 

BASISTECHNIEKEN
Basispatroon: 
Vasten en stokjes haken.

INSTRUCTIES
Kerstdecoratie ster
De ster volgens haakschema haken. Met 
een draadring beginnen. In de 1e t na 3 
ls voor het 1e st nog 23 st in de draadring 
haken. Na de 3e t eindigen.

Kerstdecoratie engelvleugeltjes
Het rechter- en linkervleugeltje volgens 
het betreffende haakschema haken, met 
in totaal 26 ls beginnen en de 1e tot 5e rij 
haken, daarbij vanaf de 2e rij alle s steeds 
in de achterste stekenlus van de vorige rij 
haken. 
 

AFWERKING
Met de borduurnaald alle draden instoppen.

Ster: de ster vochtig maken, spannen, 
eventueel met een beetje spraystijfsel be-
spuiten en laten drogen.

De uiteinden van de bandjes op elkaar 
leggen en met enkele steekjes op elkaar 
naaien. Dan tussen 2 punten op de ster 
leggen en met de knoop vastnaaien.

Vleugeltjes: de vleugeltjes op elkaar leg-
gen (goede kanten op elkaar) en tussen de 
pijlen a en b (= 8 s) met overhandse steken 
op elkaar naaien. De vleugeltjes spannen, 
vochtig maken, eventueel met een beetje 
spraystijfsel bespuiten en laten drogen.
Geruite en witte band op elkaar leggen, 
uiteinden op elkaar naaien. Band op de 
naad van de vleugeltjes leggen, uiteinden 
met een knoop vastnaaien.

AFKORTINGEN
hvs = halve vaste(n)
kl = kleur
ls = losse(n)
vs = vaste(n)
st = stokje(s)
t = toer(en)

kerstdecoratie

Haakschema voor vleugeltjesHaakschema voor de ster

Uitleg tekentjes

 = begin

 = 1 losse (ls)

 = 1 halve vaste (hvs)

 = 1 vaste (vs)

 = 2 vs in dezelfde steek

 = 1 stokje (st)

 = 1 dubbel stokje (dbst)
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