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Benodigdheden 

Voor een boompje van ongeveer 13 cm hoog heb je 50 gram groene wol geschikt voor haaknaald 6 
en haaknaald 6 nodig. 
 
Gebruikte afkortingen 

l = losse(n) 
hv = halve vaste(n) 
v = vaste(n) 
dv = dubbele vaste(n) dit betekent; 1 vaste meerderen, dus 2 vasten haken uit de steek van de vorige 
toer. 
Het getal achteraan in de beschreven toer, achter het /- teken betekend dat dit het totaal gehaakte 
steken is van die toer. 

Markeren van de toer betekent dat je een contrasterende draad tussen de laatst gehaakte steek van 
de toer en de eerst te haken steek van de volgende toer legt. Je markeert hiermee het begin en einde 
van de toeren. Verleg deze draad bij het begin van elke nieuwe toer. Op deze manier hoef je de toer 
niet te sluiten maar haak je verder alleen maar rondjes zodat er geen overgang van toeren zichtbaar 
wordt. 

 
1: 4v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv 
2: 1l – 4v, markeren en verder rond haken 
3: 2x (1dv – 1v) /6 
4: haak alleen de achterste lussen (back loop); 2x (1dv – 2v)  /8 

   
5: 8v 
6: haak alleen de achterste lussen; 2x (1dv – 3v)  /10 
7: 10v 
8: haak alleen de achterste lussen; 2x (1dv – 4v)  /12 



9: 12v 
10: haak alleen de achterste lussen; 2x (1dv – 5v)  /14 
11: 14v 
12: haak alleen de achterste lussen; 2x (1dv – 6v)  /16 
13: 10v 
14: haak alleen de achterste lussen; 2x (1dv – 7v)  /18 
15: 18v 
16: haak alleen de achterste lussen; 2x (1dv – 8v)  /20 
17: 20v 
18: haak alleen de achterste lussen; 2x (1dv – 9v)  /22 
19: 22v –  1hv, niet afhechten maar verder haken voor de takken aan de boom als volgt: 

 
Zo ziet je werk er nu uit 
 
Haak 3 lossen en 1hv in de voorste lus (front loop) van de eerste vaste van toer 18 

 
In elke voorste lus van toer 18 haak je nu: 1v – 6l – 1v.  

 
Na de laatste 6-losse ketting en vaste haak je 3l en 1hv op de 1e voorste lus van toer 16. 
In elke voorste lus van toer 16 haak je nu: 1v – 6l – 1v 



 
Na de laatste 6-losse ketting en vaste haak je 3l en 1hv op de 1e voorste lus van toer 14. 
In elke voorste lus van toer 14 haak je nu: 1v – 5l – 1v 
Na de laatste 6-losse ketting en vaste haak je 3l en 1hv op de 1e voorste lus van toer 12. 
In elke voorste lus van toer 12 haak je nu: 1v – 5l – 1v 
Na de laatste 6-losse ketting en vaste haak je 3l en 1hv op de 1e voorste lus van toer 10. 
In elke voorste lus van toer 10 haak je nu: 1v – 4l – 1v 
Na de laatste 6-losse ketting en vaste haak je 3l en 1hv op de 1e voorste lus van toer 8. 
In elke voorste lus van toer 8 haak je nu: 1v –4l – 1v 
Na de laatste 6-losse ketting en vaste haak je 3l en 1hv op de 1e voorste lus van toer 6. 
In elke voorste lus van toer 6 haak je nu: 1v – 3l – 1v 
Na de laatste 6-losse ketting en vaste haak je 3l en 1hv op de 1e voorste lus van toer 4. 
In elke voorste lus van toer 4 haak je nu: 1v – 2l – 1v 
Afhechten, de draad wegsteken 
Het boompje kan gevuld worden met een laagje vilt op de bodem, maar ik heb dit niet gedaan, is niet 
noodzakelijk. 
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