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Gebruikte materialen
Ster Kersthanger • Kussentje • muziekdoosje

35 cm doorsnede
Chenille 6 - nld 5
2x 100g geel 510

30 cm doorsnede
Bohème Velvet Double - nld 4
2x 50g Giraffe Yellow 17673

18 cm doorsnede
Bohème Velvet Fine - nld 3
1x 50g Giraffe Yellow 17615

Gebruikte technieken

De gebruikte afkortingen zijn beschreven in de basistechnieken.
Deze zijn te downloaden op www.haakpret.nl onder de knop Haakpret helpt.

De ster
De ster bestaat uit twee identieke rondjes waaraan 6 losse punten gehaakt worden.
De basis voor de 2 rondjes is hetzelfde.
Bij het samen haken van de 2 basis-rondjes worden de 6 puntjes gehaakt.
Wanneer er sprake is van toeren sluiten en de toer daarna starten met 1hv, doe dit dan op
de NORMALE manier. Dat wil zeggen: de eerste vaste van de nieuwe toer wordt gehaakt in
de tweede vaste van de voorgaande toer.

1 8v in een verstelbare ring,
markeren en rond haken
2 8x (1dv) /16
3 8x (1dv – 1v) /24
4 3x (2v – 1dv – 3v – 1dv) – 2v – 1dv
/31
5 6x (1dv – 4v) – 1dv /38
6 2v – 6x (1dv – 5v) /44
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6x (6v – 1dv) – 2v /50
3v – 5x (1dv – 7v) – 1dv – 6v /56
7x (1dv – 7v) /63
5v – 6x (1dv – 8v) – 1dv – 3v /70
7x (9v – 1dv) /77
3v – 6x (1dv – 10v) – 1dv – 7v /84
6x (1dv – 13v) /90
7v – 5x (1dv – 14v) – 1dv – 7v /96

Na het eerste rondje afhechten.
Na het tweede rondje niet afhechten maar verder haken voor het eerste puntje (van de 6).
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Leg de beide rondjes met de achterkanten tegen elkaar aan, het maakt niet uit waar de
toerwisseling zit. Haak verder op het tweede gehaakte rondje.
Je haakt nu 6 punten, voor elke punt haak je over 16v van toer 16 van de beide rondjes.

1 1vm – 12v – 1vm – keer het werk om zodat het andere rondje voor komt liggen en
haak verder op het voorliggende rondje – 1vm – 12v – 1vm /28, markeren en verder rond
haken
2 2x (1vm – 10v – 1vm) /24
7 2x (1vm – 5v) /12
3 2x (1vm – 8v – 1vm) /20
8 6x (1vm) /6
4 2x (1vm – 8v) /18
Afhechten, de afhechtdraad door de 6
5 2x (1vm – 7v) /16
voorste lussen halen en aantrekken.
6 2x (1vm – 6v) /14

Hecht nu aan op de eerste vaste naast deze punt en herhaal 1 t/m 8 van de eerste punt.
Start met de eerste vaste in dezelfde vaste als waar aangehecht is.
Na de eerste (1vm – 12v – 1vm) op het eerste rondje haak je verder op het andere rondje,
op de 16e v die rechts naast het eerste puntje zit.
Voor de kleinste ster (gehaakt met Bohème Velvet fine) is het leuk om een muziekdoosje
aan te brengen. Wanneer je dit wilt, breng dit dan aan voordat er geen ruimte meer is.
Herhaal dit voor alle puntjes.
Vul na het 5e puntje op, stop eerst vulling in elk puntje en daarna verder vullen.
Sluit de gaatjes tussen alle puntjes.
Als je de ster op wilt hangen bevestig dan een koord aan het uiteinde van een punt.
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Gepakt door het Haakpret-virus?
Ga helemaal los met alle titels en werkbeschrijvigingen van Anja Toonen!
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Veel creativiteit en Haakpret gewenst!
Make it your own by Anja Toonen
Alle boeken en ontwerpen van Haakpret zijn te vinden op:
www.haakpret.nl
info@haakpret.nl
facebook.com/haakpret
instagram.com/haakpret
© Haakpret
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