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X-Mas PomPoms

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com
Dit patroon is eigendom van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. 
Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen. 2 

Vrolijke kleurrijke feestelijke pompons met een glittertje!

Garen 
Durable Glam, 75 % katoen & 25 % polyester, 50g/130m

Kleuren naar keuze voor de kerst pompon zelf. (je kan 2 kerst pompons maken uit 1 bol). 

Voor het dopje: 2231 Silver. Met 1 bol kan je heel veel dopjes maken. 

Haaknaald 
2,5 mm

Overige materialen 
Schaar
Maasnaald
Clover Pompom Maker Set Large, Art. Nr. 086.3126

Stekenproef/Afmetingen
Een afgewerkte kerst pompon heeft een diameter van +/- 65 mm. 

Moeilijkheidsgraad 
Vanaf beginner.

Patrooninfo en tips
Elke kerst pompon bestaat uit een grote pompon die je maakt in een kleur naar keuze.
Vervolgens haak je met Kleur Silver een dopje dat aan de pompon wordt bevestigd. 

Patroon

Pompon:
Met een kleur naar keuze:
Maak een pompon met de groene pompom maker uit de Clover set. Wikkel de pompom maker echt helemaal vol 
met garen, zodat je een mooie gevulde pompon maakt.
Zorg ervoor dat je de draad waarmee je pompon vastknoopt lang genoeg is langs beide uiteinden \(on-
geveer20cm) en knip deze niet af. 
Knip indien nodig je pompon mooi in vorm.

Dopje: 
Met Kleur Silver:
Toer 1: GK: Vorm een magische ring, haak 2l(=1st) en 11st in de ring, sluit met 1hv in de 2e l, keer niet.

Toer 2: GK: 1l (telt niet als een steek), 1val in elk st rondom, sluit de toer met 1hv in de 1e v, keer niet.

Toeren 3 – 4: GK: 1l, 1v in elke v(al) rondom, sluit de toer met 1hv in de 1e v.
Op het einde van toer 4: knip de draad af en hecht af. 

Haal de 2 lange draden van de pompon door het midden van het dopje, maak een paar platte knoopjes, met de 
pompon draden zodat het dopje op zijn plaats blijft.  Knoop nu de draden bovenaan vast om een lus te maken. Zo 
kan je kerstbal opgehangen worden !

Bevestig het dopje op de pompon door op regelmatige plaatsen een draad van de pompon door een vaste van de 
laatste toer te halen en goed vast te knopen. (maak meerdere knopen). 

Gebruikte steken en afkortingen
GK  goede kant
hv   halve vaste
l losse
v   vaste
val  vaste enkel in de achterste lus gehaakt



X-Mas PomPoms

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com
Dit patroon is eigendom van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. 
Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen. 3 


