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Versier je huis in de winter met deze sneeuwkristallen. Hang ze op met onzichtbaar 

naaigaren en het lijkt net alsof het sneeuwt in huis.  
 

Benodigdheden: 
* Scheepjes Catona of Scheepjes Twinkle  

* Onzichtbaar naaigaren  

* Haaknaalden aangepast aan het garen en je eigen hand van haken 
 

Gebruikte steken: 
Lossen, halve vasten, vasten, stokjes en dubbele stokjes.  

Picot van 3 lossen en Picot van 4 lossen 
 

Patroon: 
Haak 5 lossen en sluit deze tot en ring met een halve vaste in 

de 1e losse 

Toer 1: 6 lossen (1e stokje + 3 lossen), *stokje in de ring – 3 lossen*, herhaal *-* nog 10x, 

sluit met een halve vaste in de 3e losse 

van de beginlossen 

Toer 2: *vaste om de 3 lossenboog – 7 

lossen – vaste om dezelfde 3 

lossenboog – 2 vasten om de volgende 

3 lossenboog*, herhaal *-* nog 5x, sluit 

met een halve vaste in de 1e vaste 

Toer 3: * haak om de 7 lossenboog van 

de vorige toer 2 vasten – 2 lossen – 3 

stokjes – 2 dubbele stokjes – 4 lossen 

picot op 2e dubbele stokje – 

dubbelstokje – 3 stokjes – 2 lossen – 2 

vasten. 2 vasten in de volgende 2 

steken tussen de lossenbogen *, 

herhaal *-* nog 5x, sluit met een halve 

vaste  

Toer 4: *halve vaste in de 2 vasten , 

vaste om de 2 lossen, vaste op het 

stokje, 3 lossen picot, vaste op 

volgende stokje (2x), 3 lossen picot, vaste op dubbele stokje, in de 4 lossen picot van de 

vorige toer {3 vasten – 4 lossen picot – 2 vasten}, vaste op volgende dubbele stokje, 3 

lossen picot, vaste op volgende stokje (2x), 3 lossen picot, vaste op volgende stokje, vaste 

om 2 lossen, halve vaste in de volgende 4 vasten*, herhaal *-* 5x, sluit met een halve vaste     

❄️ Let it snow – Let it snow – Let it snow ❄️                                           


