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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van Ak At Home in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Kerstballen zorgen voor een feestelijk tintje in huis. Zowel voor in de boom als in een mooi kerststuk, of gewoon een op 
tafel, er is van alles mogelijk om kerstballen te gebruiken. Deze gehaakte kerstballen hebben hetzelfde basispatroon, 
een gehaakte hoes rondom een piepschuimbal. Vervolgens kan er eindeloos mee gevarieerd worden. Hier zijn al wat 
voorbeelden te zien maar ik zou zeggen: laat je eigen inspiratie erop los voor jouw unieke kerstballen. De kerstballen zijn 
ideaal voor jonge kinderen, katten en honden want ze zijn niet breekbaar!

Nodig: 
Haaknaald nr 3
schaar
stopnaald
piepschuimbol 9 cm en 12cm 
garen: 
Durable Coral Plum 249 
Durable Coral Pale Peach 2191  010.6 9716
Durable Coral Old rose 224  010.6 907
Durable Coral Raspberry 228  010.6 1060
Durable Glam Light pink 203  010.66 186431
Durable Glam Flamingo pink 229  010.66 196366
Durable Glam Gold 2210  101.66 200703

Gebruikte steken:
st = stokje
hv = halve vaste
v = vaste 
l = losse
sh = samen haken (minderen)

Basispatroon bal 9 cm: 
Deze is gehaakt met Coral plum en Glam flamingo pink
Haak alle steken in de achterste lus
Haak (met coral plum) 12 stokjes in een magische cirkel
toer 1: Haak 2 st in elk st, sluit de toer met een hv in 1e st
toer 2: Haak 2 st in elk 2e st, sluit de toer met een hv in 1e st
toer 3: Haak 2 st in elk 3e st, sluit de toer met een hv in 1e st
toer 4: Haak 2 st in elk 4e st, sluit de toer met een hv in 1e st
toer 5: Haak 2 st in elk 5e st, sluit de toer met een hv in 1e st
toer 6 -11: Haak 1st in elk st, sluit de toer met een hv in 1e st
toer 12: Haak elk 5e en 6e st samen, sluit de toer met een hv in 1e st
Stop de piepschuimbol in het haakwerk en haak verder
toer 13: Haak elk 4e en 5e st samen, sluit de toer met een hv in 1e st
toer 14: Haak elk 3e en 4e st samen, sluit de toer met een hv in 1e st
toer 15: Haak elk 2e en 3e st samen, sluit de toer met een hv in 1e st
toer 16: Haak elk 1e en 2e st samen, haak de overgebleven steken samen tot de opening dicht is, sluit de toer met een hv 
en hecht de draad af
Ga verder met Glam flamingo pink voor patroon BLOEM:
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Gebruik haaknaald: 6,5 mm
toer 1: Haak in magische cirkel: 1st, 2l herhaal 5x, eindig de toer met 1hv in 1e st aan begin van de toer. 
toer 2: haak 1v om 1e 2 lossen van de vorige toer, haak vervolgens 4 lossen. Herhaal 1v, 4l tot eind vd toer. Zet de laatste 
4l met 1hv vast in de 1ev van de toer
toer 3: 5l, 1v in 1e lossenboog van vorige toer, herhaal: 5l, 1v tot eind van de toer
toer 4: 6l, 1v in 1e lossenboog van vorige toer, herhaal: 6l, 1v tot eind van de toer
toer 5: 7l, 1v in 1e lossenboog van vorige toer, herhaal: 7l, 1v tot eind van de toer
toer 6: 8l, 1v in 1e lossenboog van vorige toer, herhaal: 8l, 1v tot eind van de toer
toer 7: 9l, 1v in 1e lossenboog van vorige toer, herhaal: 9l, 1v tot eind van de toer
toer 8: 8l, 1v in 1e lossenboog van vorige toer, herhaal: 8l, 1v tot eind van de toer
toer 9: 7l, 1v in 1e lossenboog van vorige toer, herhaal: 7l, 1v tot eind van de toer
toer 10: 6l, 1v in 1e lossenboog van vorige toer, herhaal: 6l, 1v tot eind van de toer
toer 11: 5l, 1v in 1e lossenboog van vorige toer, herhaal: 5l, 1v tot eind van de toer
toer 12: 4l, 1v in 1e lossenboog van vorige toer, herhaal: 4l, 1v tot eind van de toer
toer 13: 3l, 1v in 1e lossenboog van vorige toer, herhaal: 3l, 1v tot eind van de toer
toer 14: 2l, 1v in 1e lossenboog van vorige toer, herhaal: 2l, 1v tot eind van de toer
toer 3: 1l, 1v in 1e lossenboog van vorige toer, herhaal: 1l, 1v tot eind van de toer, maak af met 1hv en hecht de draad af

Patroon kerstbal GEDIPT 9 cm 
Haak 6v in magische cirkel
toer 1: haak 2v in elke v
toer 2: haak 2v in elke 2e v
toer 3: haak 2v in elke 3e v
toer 4: haak 2v in elke 4e v
toer 5: haak 2v in elke 5e v
toer 6: haak 2v in elke 6e v
toer 7: haak 2v in elke 7e v
toer 8: haak 2v in elke 8e v
toer 9: haak 2v in elke 9e v
toer 10: haak 2v in elke 10e v
toer 11: haak 2v in elke 11e v
toer 12: haak 2v in elke 12e v
toer 13: haak 2v in elke 13e v
toer 14 - 23: haak v 
toer 24: haak elke 11e en 12e samen 
toer 25: haak elke 10e en 11e samen
toer 26: haak elke 9e en 10e samen
toer 27 - 42: ga verder met Glam gold, haak v, hecht draad af na toer 42
Stop de piepschuim bal in het haakwerk
Knip een draad van 50 cm en haal deze draad met een stopnaald door toer 39 heen met lussen van ongeveer 2 cm. Trek 
de uiteinden naar elkaar toe, knoop stevig vast en hecht de draad af.

Variatietip: 
-Haak elke toer in een andere kleur 
- Of ga door met minderen vanaf toer 26 om helemaal strak rondom de bal een hoes te krijgen. Let er wel op om bij toer 
26 de piepschuimbal in het haakwerk te stoppen. Pimp hem vervolgens op. 
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Basispatroon kerstbal 12 cm: 

Deze kerstbal is gehaakt met Coral Pale peach en Glam gold
Haak alle steken in de achterste lus
Haak (met coral pale peach) 12 stokjes in een magische cirkel
toer 1: Haak 2 st in elk st, sluit de toer met een hv in 1e st
toer 2: Haak 2 st in elk 2e st, sluit de toer met een hv in 1e st
toer 3: Haak 2 st in elk 3e st, sluit de toer met een hv in 1e st
toer 4: Haak 2 st in elk 4e st, sluit de toer met een hv in 1e st
toer 5: Haak 2 st in elk 5e st, sluit de toer met een hv in 1e st
toer 6 -10: Haak 1st in elk st, sluit de toer met een hv in 1e st
Herhaal nogmaals toer 1-10 om eenzelfde andere helft te krijgen
Leg beide helften rondom de piepschuim bal en haak de bovenste lussen van toer 10 van beide helften met een hv aan 
elkaar vast 

Ga verder met Glam gold voor patroon SPIRAAL:

Begin bij toer 1, haak in elke voorste lus van het haakwerk een v
Sla bij elke toer de laatste steek van de toer over en haak daarvoor in de plaats 1l en haak 
vervolgens verder in de volgende toer. Zo loopt het goud als een spiraal rondom de kerstbal
Ga door tot de andere kant van de kerstbal, hecht de draad af 
Variatietip: Stop halverwege met het Glam gold zodat alleen de onderkant een 
spiraal heeft

Kerstbal 12 cm patroon Glitter:
Haak volgens het basispatroon met de volgende wijzigingen:
Gebruik de Glam Light pink en Glam Flamingo pink
Wissel om de 2 toeren van kleur
Haak bij wisseling van kleur de toer in de achterste lus, ga je verder met 
dezelfde kleur dan haak je in beide lussen, dus op de normale manier
Begin de 2e helft met de andere kleur dan waar je de 1e helft mee begon 
om in het midden goed uit te komen 
Gebruik de kleuren Coral Old rose en Coral Rose blush voor de stippenrand
Haak de stippenrand aan beide zijden na toer 8 met Old rose en 1 maal in toer 10 met Rose blush 
Haak 5 hv en dan een stip door middel van een picot (5st pas aan het eind afmaken) 


