WERKBESCHRIJVING - Kerstboom van ringen			

Deze naturel kerstboom is een mooie decoratie aan de wand. Alleen met de houten ringen is hij al een feestelijke
blikvanger maar je kunt er ook je eigen draai aan geven. Zoals met de gehaakte sterren of je hangt er lichtjes en
kerstballen in. Ook is het leuk om er een aftelkalender van te maken door kadozakjes of gezellige papiertjes met een
mooie tekst erop in de ringen te hangen.
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Benodigdheden
Durable Macramé, 100% katoen , art. 010.74 kleur 2168 Khaki
Durable Glam, 75% katoen, 25% polyester, art. 010.66 kleur 2210 Gold
11x Houten ring 15cm, art. 012HR15
Overige benodigdheden
Haaknaald 4 en 7
Stopnaald
Schaar
Gebruikte steken en afkortingen
l
lossen
hv
halve vasten
v
vaste
hst
half stokje
st
stokje
dst
dubbel stokje
Moeilijkheidsgraad
Beginner
Afmeting
60cm breed x 67cm hoog
Werkbeschrijving
Leg de ringen tegen elkaar zoals op de foto:
Knip 20 draden macramé garen van 60 cm lang
Wikkel elk draad 8 keer rondom 2 ringen, haal vervolgens 1 van de draaduiteinden,
tussen de 2 ringen door, over deze draden heen naar de andere zijde.
Knoop beide draaduiteinden stevig aan elkaar vast aan de achterkant van de ringen.
Werk de beide draaduiteinden met een stopnaald weg aan de achterzijde.

Herhaal dit met de andere zijden van de ringen die tegen elkaar aan liggen.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra 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.
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Haak vervolgens de sterren.
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Het macramégaren haak je met haaknaald nr 7 en het glam garen met haaknaald nr 4.
Toer 1: Haak in een magische cirkel 3 lossen (=1e stokje) en 14 stokjes, sluit de toer met een hv in de 3e losse
Toer 2: *haak 6 lossen, haak in de 5e losse 1 hv, haak in de 4e losse 1 v, haak in de 3e losse 1 hst, haak in de 2e losse 1
st, haak in de 1e losse 1 dst, sla 2 stokjes van toer 1 over en haak een hv in het 3e st*. Herhaal tussen * nog 4 keer.
Maak de laatste ster-punt met een hv vast aan de onderkant van de 1e ster-punt.
Hecht de draad af. Werk alle draadjes weg.

Knip een nieuw stuk draad en knoop hiermee de ster aan de houten ring vast. Maak zo 8 sterren met het macrame garen
en 7 sterren met het glam garen.
Variatietip: Bestel een extra bol Durable Macramé garen om een ster-slinger te maken. Haak vervolgens nog 8 sterren
met Durable Macramé garen en 7 sterren met Durable Glam garen. Knoop ze vervolgens om de 15 centimeter vast aan
het glam garen.

Ik wens jullie alvast fijne feestdagen!

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra 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.

