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Het is alweer December en je voelt het in de lucht. Nog maar eventjes en dan is het kerst! Ik vind het heerlijk om het huis
gezellig te maken. Geen grote kerstboom, want we hebben een jong katje in huis. Maar dat weerhoudt mij er niet van
om los te gaan. Zo ging ik nu aan de slag met een metalen kerstster, wat groen, droogbloemen, Durable Coral mini &
Durable Glam en een haaknaald.
Benodigdheden
Durable Coral mini, 100 % katoen, gemerceriseerd,
Kleur 2212 Linen & 2133 Dark mint
Durable Glam, 75% katoen, 25% polyester, kleur 2210 Gold
Metalen frame Ster 30cm, art. 087.3046
Overige benodigdheden
Haaknaald 3,5 mm
Dennegroen
IJzerdraad
Stopnaald
Schaar
Werkbeschrijving
Bloem
Stap 1: Met de Durable Glam haak je 4 lossen en sluit in een ring met een halve vaste
Stap 2: Haak 8 vasten in de ring. Haak 1 halve vaste in de eerste vaste die je haakte. Wissel nu van kleur (Durable Coral
Mini Linen).
Stap 3: Haak 3 lossen, haak 2 dubbele stokjes in de onderliggende vaste. Haak 3 lossen en 1 halve vaste in de volgende
vaste. Herhaal dat nog zeven keer totdat je acht bloemblaadjes hebt.
Stap 4: Hecht af en werk alle draadjes netjes weg.
Ik maakte in totaal 3 bloemen.
Mistletoe
Blaadjes
Met de Durable Coral mini Dark mint
Stap 1: *Haak 14 losse, in de 5e losse van de naald een driedubbel stokje, in de volgende een driedubbel stokje, in de
volgende 2 lossen een dubbel stokje, in de volgende 2 lossen een stokje, in de volgende 2 lossen een half stokje, in de
volgende 2 lossen een vaste*
Stap 2: Herhaal van *-*
Stap 3: Haak 12 lossen, in de 2e losse vanaf de naald een vaste en in elke volgende losse een vaste (11 steken).
Stap 4: Hecht af en werk de draadjes netjes weg.

Besje
Met de Durable Coral mini Linen
Stap 1: Haak 2 lossen, in de 1e losse een stokje en een vaste. Hecht af en laat zo’n 4 cm draad over (voor het vastnaaien
op de blaadjes).
Stap 2: Strijk de blaadjes plat en naai vervolgens de besjes op de blaadjes.
Ik maakte in totaal 4 blaadjes.
Stap 3: Pak nu de ster, het bladgroen en het ijzerdraad erbij.
Bedek een deel van de ster met het groen. Wikkel het ijzerdraad strak om de takken en de ster zodat ze niet schuiven.
Stap 4: Verdeel nu de bloemen en de mistletoe blaadjes over het groen en zet ze vast met ijzerdraad. Ik reeg een draadje
door het haakwerk er zette ze daarmee vast.
Ik wens je hele fijne kerstdagen!

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