
Durable Glam
A Sta� y Christmas Tr� 



Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com

2
Dit patroon is ontworpen door Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Durable 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.

A Starry Christmas Tree

Geef je huis een heuse Kerst make-over met deze mooie set met hangers, een slinger en een kleed voor om de 
kerstboom. Gehaakt in ons favoriete garen voor Kerst items, Durable Glam, belooft deze set een sprankelende 
Kerst te bezorgen.

Garen 
Durable Glam, 75 % katoen en 25 % polyester, 50g/130m.
Kleur A: 2172 Cream: 8 bollen (waarvan 7 voor het kerstboomkleed en 1 bol voor de slinger en hangers)
Kleur B: 2208 Cayenne: 4 bollen (waarvan 3 voor kerstboomkleed en 1 bol voor de slinger en hangers)
Kleur C: 2210 Gold: 1 bol
Kleur D: 2181 Ochre: 1 bol  

Haaknaald 
4 mm.

Overige materialen 
Schaar, maasnaald om draadjes weg te werken, meetlint, spelden en mat om te blocken.

Gebruikte steken en afkortingen
AK achterkant
GK goede kant
hv halve vaste
l losse
l-open lossen opening
MR magische ring
s steek/steken
st stokje
dst dubbel stokje
v vaste
volg volgend(e)

Stekenproef
Niet cruciaal.

Moeilijkheidsgraad 
Vanaf beginner.

Afmetingen
Ster: 10 cm gemeten van een punt naar een andere punt.
Kerstboomkleed: 102,5 cm gemeten van een punt naar een andere punt. 

Haakschema
Pagina 5 en 6.

Patrooninfo en tips
- 1l aan het begin van een toer telt als de eerste vaste.
-  2l aan het begin van een toer tellen als het eerste stokje. Haak je de lossen vrij strak, dan kun je ook 3l aan het 

begin van een toer haken. 
- Elke toer wordt gesloten met 1hv in de begin 2l. Dit wordt verder in het patroon beschreven als: sluit. 
- Haak altijd langs de GK, keer niet. Tenzij anders vermeld. 
- Haak altijd 1s in een s, tenzij anders vermeld.
-  Als je vanaf het haakschema haakt: Alleen rijen 1-12 en rij 29 worden weergegeven in het haakschema, om het 

schema nog duidelijk op de pagina te kunnen weergeven. 
- Kijk in het geschreven patroon in welke rij je van kleur moet wisselen. 
- Ook bevat rij 29 meer stokjes dan weergegeven in het haakschema, namelijk 116st per zijde.
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A Starry Christmas Tree

Patroon Kersthangers (12 stuks)
Met Kleur B:
Toer 1: GK: vorm een magische ring en haak in de ring: 2l (= 1e st vanaf nu), 14st, sluit met 1hv in begin 2l.
- totaal: 15st

Toer 2: GK: 2l in 1e st, 1st in volg st, * (1st, 3l, 1st) in volg st, 1st in elk van volg 2s; herhaal vanaf * nog 3x, 
(1st, 3l, 1st) in volg st, sluit met 1hv tussen begin 2l en volg st.
- totaal: 5 zijden met telkens 4st, 5 x 3l

Toer 3: GK: 1l tussen 2l en 1e st van vorige toer (telt als 1e v vanaf nu), sla volg s over, 1st in volg s, (3st, 1dst, 
3l, 1dst, 3st) in 3l-open, * 1st in volg s, sla volg s over, 1v tussen volg 2s, 1st in volg s, (3st, 1dst, 3l, 1dst, 3st) in 
volg 3l-open ; herhaal vanaf * nog 3x, 1st in volg s, sla volg s over, sluit de toer met 1hv in beginl.
- totaal: 5 zijden met telkens 8st en 2dst en 1v, 5 x 3l

Knip de draad af en hecht af. Werk de draden netjes weg. 

Haak nog 3 identieke sterren.
Haak vervolgens 4 sterren in Kleur C en nog 4 sterren in Kleur D.

Ophanglus: 
Met Kleur A: 
Knip een draadje met gewenste lengte en haal dit door een 3l-open van de ster en maak een knoopje.

Patroon Sterrenslinger 
Haak eerst de sterren:
Haak telkens 4 sterren in Kleuren B, C en D volgens bovenstaand patroon. Je hebt nu 12 sterren in totaal.

Slinger:
Met Kleur A:
Haak een ketting van 30l, * neem een ster, haak een vaste in een 3l-open, gevolgd door 30l ; herhaal vanaf * tot 
alle sterren aan de slinger bevestigd zijn.
Knip de draad af en hecht af. 
Werk de draden netjes weg. 

Dit patroon is ontworpen door Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Durable 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.
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A Starry Christmas Tree

Patroon Kerstboomkleed 
Met Kleur A:
Rij 1: GK: Haak een ketting van 53l, 1st in 3e l vanaf de haaknaald, 1st in elk volg l tot einde van de rij, keer. 
– totaal 51 st

Rij 2: AK: 5l (is 1e st + 3l), 1st in dezelfde s, 1st in volg 3s, sla volg s over, *1v in volg s, sla volg s over, 1st in 
volg 3st, (1st, 3l, 1st) in volg s, 1st in volg 3s, sla volg s over, herhaal vanaf * nog 3x, 1v in volg s, sla volg s over, 
1st in volg 3s, (1st, 3l, 1st) in volg s, keer. 
– totaal: 5 zijden met telkens 8st en 1v, 6 x 3l-open

Rij 3: GK: 5l, 3st in 3l-open, 1st in elk volg s tot s voor v, sla volg s over, *1v in volg s, sla volg s over, 1st in elke 
volg s tot 3l-open, (3st, 3l, 3st) in 3l-open, 1st in elk volg s tot s voor v, sla volg s over, herhaal vanaf * nog 3x, 1v 
in volg s, sla volg s over, 1st in elke volg s tot 5l-open, (3st, 3l, 1st) in 5l-open, keer. 
– totaal: 5 zijden met telkens 12st en 1v, 6 x 3l-open

Rij 4 - 26: Herhaal toer 3
(bij elke nieuwe rij krijgt elke zijde er telkens 4st erbij) 
– totaal na rij 26: 5 zijden met telkens 104st en 1v, 6 x 3l-open
Met kleur B:
Rij 27 – 28: Herhaal toer 3
(bij elke nieuwe rij krijgt elke zijde er telkens 4st erbij) 
– totaal na rij 28: 5 zijden met telkens 112st en 1v, 6 x 3l-open

Rij 29: GK: hecht aan met 1hv in laatste 3l-open van vorige toer, (5l, 1dst, 3st) in dezelfde 3l-open, 1st in volg s 
tot 1 s voor v van vorige toer, sla volg s over, *1v, sla volg s over, 1st in volg s tot aan 3l-open, (3st, 1dst, 3l, 1dst, 
3st) in 3l-open, 1st in volg s tot 1 s voor v van vorige toer, sla volg s over, herhaal vanaf * nog 3x, 1v in volg s, sla 
volg s over, 1 st in volg s tot aan 5l-open, (3st, 1dst, 3l, 1st) in 5l-open, knip draad af en hecht af.
– totaal: 5 zijden met telkens 116st en 2dbst en 1v, 6 x 3l-open

Werk draden netjes weg

Dit patroon is ontworpen door Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Durable 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.
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A Starry Christmas Tree

Haakschema Kerstslinger en hanger
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A Starry Christmas Tree

Haakschema Kerstboomkleed


