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I j zeren frame

Begin met het op maat maken van het ijzeren frame. De afmetingen staan vermeld bij onder-
staande foto. Deze maten zijn voor een boom van 43 cm hoog.
Wil je andere afmetingen hanteren dan bereken je de lengte van de ijzerdraad als volgt:
De lengte voor de ronde voet blijft hetzelfde, ook als je een grotere boom wilt maken is dit vol-
doende. 
Buig de ijzerdraad aan één uiteinde rond in een cirkel van 12 cm doorsnede. De lengte van 37 cm 
heb je nodig voor 1 x rond buigen en daarvan is ongeveer 5 cm extra (dubbel). 
Buig de draad  horizontaal naar het midden van de cirkel toe (dit is 6cm). 
Buig de draad naar boven voor de stam van de boom (7cm).
Buig de draad horizontaal naar de zijkant van de boom (10cm). 

Gebruikte materialen

kerstboom met ballen - 43 cm hoog

Nodig voor beide varianten: 
• 2 meter ijzerdraad 2-3 mm verkrijgbaar bij de Boerenbond en tangen om te knippen en 

buigen. 
• Ongeveer 1 meter dunne buigbare ijzerdraad (mag ook stevige draad of touw zijn)
• Indien gewenst lampjes; 40 led lampjes met batterijblok, Action
• vulling

Rood-wit zwarte boom 
Catona - naald 2,5
Frame: 
• 2x 50g zwart 110
Ballen: 
• 1x 50g wit 106
• 1x 50g lichtgrijs 172
• 1x 50g donkergrijs 242
• 1x 50g rood 516
• 1x donkerrood 192

Gebroken witte boom
Frame Catona - Ballen Lizzy - naald 2,5
Frame - Catona: 
• 2x 50g ecru 505 of 404
Ballen - Lizzy:
• 6x 25g gebroken wit 001

LET OP:
Haak de ballen met dubbele draad Lizzy, 
dus met 2 bolletjes tegelijk en naald 2,5.

Gebruikte technieken
De gebruikte afkortingen zijn beschreven in de basistechnieken. 

Deze zijn te downloaden op www.haakpret.nl onder de knop Haakpret helpt.
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Buig de draad naar de punt van de boom (36cm).
Buig de draad naar beneden in een scherpe hoek naar de andere zijkant (36cm).
Buig de draad naar het midden van de boom, bovenkant stam (10cm).
Buig de draad naar beneden naar de voet van de boomstam (7cm).
Buig de draad horizontaal naar de buitenkant van de cirkel (6cm).
Buig de draad rond in dezelfde cirkel dan de start-cirkel.
In totaal heb je nu ongeveer 200 cm nodig gehad met de hoeken erbij.

Omwikkel nu met de dunne ijzerdraad of haakkatoen de ijzerdraad aan de voet en stam voor 
stevigheid. Buig de ijzerdraad recht tot je tevreden bent over de vorm.

Voet/staander
Kleur van het frame

1 6v in verstelbare ring, toer sluiten 
met 1hv
2 1l – 6x 1dv  /12 markeren en 
verder rondhaken
3 6x (1dv – 1v)   /18
4 6x (2v – 1dv)  /24
5 3x (2v – 1dv – 3v – 1dv) – 2v – 1dv  
/31
6 6x (1dv – 4v) – 1dv  /38
7 2v – 6x (1dv – 5v)  /44

8 6x (6v – 1dv) – 2v  /50
9 3v – 5x (1dv – 7v) – 1dv – 6v   /56
10 7x (1dv – 7v)  /63
11 2v – 6x (1dv – 9v) – 1dv  /70
12 6v – 5x (1dv – 10v) – 1dv – 8v  /76
13 3x (1dv – 10v – 1dv – 11v) – 1dv – 
6v  /83
14 6v – 5x (1dv – 12v) – 1dv – 10v – 
1hv  /89
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In dit voorbeeld zijn nu voldoende toeren gehaakt om de ijzerdraad voet van 12cm doorsnede in 
te kunnen stoppen. Haak nu toer 15 verder zoals hier onder beschreven. 
(Als je doorsnede nog niet voldoende is kun je verder haken met de voet zoals vermeld aan het 
einde van deze werkbeschrijving, deze gaat verder met toer 15 in rood). 

15 haak op de voorste lussen; 1l – 89v, toer sluiten met 1hv
16 haak de achterste lussen van toer 15 samen met de achterste lussen van toer 14; 1l – 
89v, toer sluiten met 1hv
17 1l – 89v, toer sluiten met 1hv
18 1l – haak op de voorste lussen; 1l – 89v, toer sluiten met 1hv
19 haak de achterste lussen van toer 18 samen met de achterste lussen van toer 17; 1l – 
89v, markeren en verder rondhaken. 

Plaats de ijzerdraad op de bodem van de voet en zet hem met kleine steekjes vast aan de onder-
kant.
Wanneer je meer dan 14 toeren nodig gehad hebt om de voet op de goede maat te haken, haak 
dan nu dezelfde rode toeren in omgekeerde volgorde weer terug voordat je verder kunt gaan 
met toer 20. Haak dan overal waar 1dv staat 1vm voor de goede minderingen.

20 6v – 5x (1vm – 12v) – 1vm – 11v  
/83
21 3x (1vm – 10v – 1vm – 11v) – 1vm 
– 6v  /76
22 6v – 5x (1vm – 10v) – 1vm – 8v  /70
23 2v – 6x (1vm – 9v) – 1vm  /63
24 7x (1vm – 7v)  /56
25 3v – 5x (1vm – 7v) – 1vm – 6v   /50
26 6x (6v – 1vm) – 2v  /44
27 2v – 6x (1vm – 5v)  /38
28 6x (1vm – 4v) – 1vm  /31

29 3x (2v – 1vm – 3v – 1vm) – 2v – 
1vm  /24, vul lichtjes op
30 6x (2v – 1vm)  /18
31 6x (1vm – 1v)   /12
32 haak vm tot het gaatje rondom de 
ijzerdraad gesloten is. 
Afhechten, steek de draad 2x op 
en neer van boven naar onder en 
terug door de voet (midden) om te 
voorkomen dat de voet gaat wankelen.
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Als de doorsnede van de voet/staander na toer 14 nog niet voldoende is kun je verder haken met 
onderstaan de toeren.
Mocht dit nog niet voldoende zijn probeer dan elke volgende toer 6v verdeeld over de toer te 
haken en zorg daarbij dat niet bij elke volgende toer de meerdering op een meerdering van de 
voorgaande toer komt.
15: 6x (1dv – 13v) – 1dv – 4v  /96v
16: 9v – 5x (1dv – 14v) – 1dv – 11v  /102v
17: 13v – 5x (1dv – 16v) – 1dv – 2v – 1hv   /108v
Wanneer je voet groot genoeg is ga je verder met de zijkant van de voet zoals beschreven op 
pagina 5. Ga dan verder met toer 15 en vervang het aantal vasten van 89 met het aantal wat je 
nu hebt gehaakt in de laaste toer. Na toer 19 haak je de extra gehaakte toeren vanaf toer 15 weer 
terug, haak dan overal waar je 1dv gehaakt hebt 1vm. Als je weer bij 89v aangekomen bent kun je 
het patroon van blz 5 weer verder volgen vanaf toer 20.

Frame-hoes van de boom
Meet de buitenomtrek voor de lengte van de lossenketting die je nodig hebt om de 
ijzerdraad mee te bekleden als volgt:
Vanaf de voet via de boomstam naar de boom – om de boom heen terug naar de boomstam 
(De boomstam dus maar 1x meten).
In dit voorbeeld is dat 99cm.
Ik heb hiervoor 250 lossen gehaakt (minimaal aangetrokken)
Na elke toer keren, haak met de kleur van het frame.

1 251l
2 1e v in de 2e l vanaf de naald – 249v  /250
3 1l – 250v
4 haak alleen de achterste lussen; 1l – 250v
5 1l – 250v
6 haak alleen de achterste lussen; 1l – 250v
7 t/m 9 1l – 250v
10 haak alleen de achterste lussen; 1l – 250v
11 1l – 250v
12 haak alleen de achterste lussen; 1l – 250v
13 1l – 250v, afhechten met een lange draad.
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Als je lampjes aan de binnenkant van het frame wilt zet die dan tijdens het vastzetten van de 
hoes vast aan de hoes.
Zet de hoes voor het frame met de kant van de afhechtdraad vast op de voet met de smalle kant 
voor en achter.
Zet de voorste lussen van toer 13 vast aan toer 1 (lossenketting) tot de hoogte van de bovenkant 
van de boomstam.
Zet de achterste lussen van toer 13 vast aan de ijzerdraad, helemaal rondom de boom heen tot 
aan de bovenkant van de boomstam.
Sluit de rand door de voorste lussen van toer 13 vast te zetten aan de lossenketting (toer 1).
Het is niet nodig om de rand op te vullen.
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Ballen

Haak ballen in de gewenste grootte en in de gewenste aantallen. In het voorbeeld zijn van 3 kleu-
ren alle 6 verschillende maten gemaakt en van de overige 2 kleuren zijn willekeurig gekozen.
Het is ook heel mooi om elke bal te verfraaien met puntjes/kraaltjes/lampjes, laat je fantasie de 
vrije loop en je hebt iets unieks dat niemand heeft!

Er zijn 6 ballen in verschillende maten beschreven.
Meet af en toe in de boom hoeveel je er nog wilt maken van wat voor formaat.

Onderstaande maten gaan van klein naar groot:
Alle ballen op tijd vullen en na de laatste toer afhechten.
Haal de afhechtdraad door de voorste lussen van de laatste toer heen en trek deze strak aan. 
Steek de afhechtdraad weg in de bal.
Als je lampjes wilt in de boom rijg die dan tijdens het vastzetten van de ballen in de boom tussen 
de ballen door.

Kerstbal XXS

1 6v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv
2 1l – 6x 1dv  /12v , markeren en rondhaken
3 12v
4 6x 1vm, afhechten.

Kerstbal XS

1 6v in een verstelbare ring, sluiten 
met 1hv
2 1l – 6x 1dv  /12v , markeren en 
rondhaken
3 4x (2v – 1dv)  16

4 1v – 1dv – 7v – 1dv – 6v  /18
5 18v
6 1v – 1vm – 7v – 1vm – 6v  /16
7 4x (2v – 1vm)  /12, vullen
8 6x 1vm  /6, afhechten.

Kerstbal S

1 6v in een verstelbare ring, sluiten 
met 1hv
2 1l – 6x 1dv  /12v , markeren en 
rondhaken
3 4x (2v – 1dv)  /16
4 1v – 3x (1dv – 3v) – 1dv – 2v  /20

5 2x (1dv – 9v) /22
6 + 7 22v
8 2x (1vm – 9v) /20
9 1v – 3x (1vm – 3v) – 1vm – 2v  /16
10 4x (2v – 1vm)  /12, vullen
11 6x (1vm) /6, afhechten.
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Kerstbal M

1 6v in een verstelbare ring, sluiten 
met 1hv
2 1l – 6x 1dv  /12v  markeren en 
rondhaken
3 6x (1v – 1dv)  /18
4 6x (1dv – 2v)  /24
5 2v – 3x (1dv – 5v) – 1dv – 3v /28
6 2x (1dv – 13v) /30 

7 8v – 1dv – 21v /31 
8 + 9 31v
10 8v – 1vm – 21v /30 
11 2x (1vm – 13v) /28 
12 2v – 3x (1vm – 5v) – 1vm – 3v /24 
13 6x (1vm – 2v) /18 
14 6x (1v – 1vm) /12, vullen
15 6x 1vm /6, afhechten.

Kerstbal L

1 6v in verstelbare ring, sluiten met 
1hv
2 1l – 6 x 1dv   /12 markeren en 
rondhaken
3 6x (1v – 1dv)  /18
4 6x ( 1dv – 2v)  /24
5 4x (1dv – 4v) – 1dv – 3v  /29
6 3v – 4x (1dv – 5v) – 1dv – 1v  /34
7 6v –  2x (1dv – 10v)– 1dv – 5v  /37

8 4v – 1dv – 17v – 1dv – 14v  /39
9 t/m 12  39v
13 4v – 1vm – 17v – 1vm – 14v  37
14 6v – 2x (1vm – 10v) – 1vm – 5v  /34
15 3v – 4x (1vm – 5v) – 1vm – 1v  /29
16 4x (1vm – 4v) – 1vm – 3v  /24
17 6x (1vm – 2v)  /18
18 6x (1v – 1vm)  /12, vullen
19 6x 1vm  /6, afhechten.

Kerstbal XL

1 6v in verstelbare ring, sluiten met 
1hv
2 1l – 6 x 1dv   /12v markeren en  
rondhaken
3 6x (1v – 1dv)  /18v
4 6x ( 1dv – 2v)  /24v
5 2v – 5x (1dv – 3v) – 1dv – 1v  /30v
6 5x (5v – 1dv)  /35v
7 1v – 1dv – 4x (6v – 1dv) -5v   /40v

8 5v – 3x (1dv – 9v) – 1dv – 4v  /44v
9 2x (1dv – 21v)  /46v
10 12v – 1dv – 22v – 1dv – 10v  /48v
11 8v – 1dv – 23v – 1dv – 15v  /50v
12 t/m 15  50v
16 8v – 1vm – 23v – 1vm – 15v  /48v
17 12v – 1vm – 22v – 1vm – 10v /46v
18 2x (1vm – 21v)  /44v
19 5v – 3x (1vm – 9v)  - 1vm – 4v  /40v
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20 1v – 1vm – 4x (6v – 1vm) – 5v  /35v
21 6x (5v – 1vm)   /30v
22 2v – 5x (1vm – 3v) – 1vm – 1v  /24v
23 6x (1vm – 2v)   /18v
24 6x (1v – 1vm)  /12v  vullen
25 6x (1vm)  /6v, afhechten.

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


