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Benodigdheden per ster
• 1 lapje stof van 25 x 25 cm, liefst niet te druk qua print.
• Een leuke (kerst)knoop.

Zie ommezijde voor ons assortiment knoopjes.
• Een uitgeprinte tekening van de hexagon die u vindt op:

www.machinequilting.nl/images/patroon-december.pdf 
Ga naar uw webbrowser en typ bovenstaand adres 
bovenaan in de adresbalk. Als de tekening verschijnt, klik 
dan rechtsboven op ikoon voor printen / afdrukken. 
Met Ctrl P op uw toetsenbord lukt het ook.

Stap 1:
Teken het hexagon-patroon op de stof van 25 x 25 cm (1a).
Van punt naar punt is 24 cm en een straal van middelpunt 
naar elke punt is 12 cm. Het is belangrijk heel secuur te me-
ten / tekenen, anders komt u uiteindelijk niet goed uit met 
de ster. Snijd de hexagon uit (1b).

Stap 2: 
Vouw de hexagon 3 keer dubbel met de punten precies op 
elkaar en strijk plat (2a). U heeft nu 3 vouwlijnen (2b).

Stap 3:
Neem naald en een garen in ongeveer dezelfde kleur als 
de stof. Leg de hexagon met de verkeerde kant boven voor 
u. Maak een knoopje in de draad en steek naald en draad 
door het midden en meteen weer omhoog. Nu zit hij vast. 
Ga vervolgens met naald en draad door een van de zijden 
heen vanaf de verkeerde kant, precies bij de vouw en zover 
mogelijk aan de rand (3a). Ga terug door een naastgelegen 
zijde vanaf de goede kant van de stof, ook op de vouw. Ga 
weer door het midden van de hexagon heen en meteen naar 
boven.

Trek de draad aan. Er ontstaat nu een puntje dat omhoog 
steekt (3b). Herhaal dit aan alle zijden totdat het eruit ziet 
als � guur 3c, een kleinere hexagon met 6 omhoogstaande 
puntjes.
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Stap 4:
Strijk de ontstane puntjes één kant op (4a). 
Zet één puntje weer omhoog en vouw precies naar het mid-
den toe. Druk goed aan met de vingers (4b). 

Trek nu het puntje naar de buitenkant en druk weer goed 
aan (4c).
Tenslotte vouwt u het puntje weer naar het midden (4d). 
Zet daar vast met naald en draad. Deze punt is nu klaar. 

Herhaal deze stap met alle puntjes en strijk plat. Versier het 
midden met een leuke knoop (5). De ster is nu klaar! Even-
tueel kunt u hem nog verder versieren door pareltjes op de 
hoeken te naaien. De toepassingen zijn eindeloos. Met een 
lusje eraan kan hij als ornament in de kerstboom, maar hij 
kan ook als onderzetter op tafel. Een aantal aan elkaar vast 
kan als tafelloper op tafel maar ook aan de wand. U kunt één 
ster ook als versiering op een kerstcadeautje doen.

Heeft u het patroon gemaakt en een leuke toepassing be-
dacht? Wij zijn erg benieuwd! U kunt ons een foto sturen en 
dan zetten we het met uw naam erbij op onze social media.
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Een andere optie
Toen we naar de Textiel Plus beurs gingen in Den Bosch was 
deze kerstster al klaar. Verrast was ik dan ook toen ik een 
bezoeker tegenkwam met deze tas. Ik herkende direct onze 
ster in deze bloemen. Thuis heb ik natuurlijk een voorbeeld 
gemaakt, maar de foto van de tas mag niet ontbreken. 
Bedankt, onbekende mevrouw voor de tip!

Beschrijving van de sterbloem:
Snijd of knip de hexagon nu uit met een halve cm naad. Doe 
dit van twee sto� en; het mag contrasterend, maar ook van 
dezelfde stof. Leg de goede kanten op elkaar en stik met 
een halve cm naad. Houd een klein stukje open om te keren. 
Knip de hoekjes een beetje af, dan krijgt u straks mooiere 
puntjes. Keer om en strijk plat en stik op de goede kant vlak 
langs de buitenkant vast.

Ga nu naar stap 2 van de kerstster en blijf deze beschrijving 
volgen tot en met 4c. Als het puntje naar buiten gevouwen 
is, zetten we daar met naald en draad het puntje vast. Dit 
kan met een kraaltje of klein steekje. Zet zo alle puntjes vast 
(probeer tussendoor te steken met de naald dan zijn er zo 
min mogelijk aan- en afhechtingen). 
Het midden is nu veel mooier en dus kan er een overhemd-
knoopje of klein bloemetje op als decoratie.
Deze bloemen kunnen nu aan elkaar gezet worden met de 
hand om een groter geheel te vormen of zoals in het voor-
beeld om er een tas van te maken.

dan zetten we het met uw naam erbij op onze social media.
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Wist u dat we een assortiment knoopjes hebben en voorverpakte lapjes stof 6 stuks 25 x 25 cm? Alleen in de winkel!
En wist u dat u 12 en 13 december tijdens de kerstspecialdagen dit patroon bij ons kunt komen maken?


