Kerstster
Deze leuke kerstster kun je op 2 manieren gebruiken.
Als ornament voor in de boom of maak er een leuke sleutelhanger van.
Veel haakplezier!

Nodig:
Haakkatoen in een of meerdere kleuren
Indien gewenst:
Houten kraal 15 mm
Musketonhaak
Haaknaald 3,5 mm
Maasnaald
Schaar

Gebruikte steken:
L
Hst
ST
Dst
Hv

= losse
= half stokje
= stokje
= dubbelstokje
= halve vaste

We gaan van start:
Start met een magische ring.
Toer 1: Haak 2l (=1e stokje), 2st, 1l, *3st, 1l* herhaal *-* 3 x, sluit met een hv, hecht draad af
Toer 2: Hecht nieuwe draad aan in de losse opening van de vorige toer. Haak 2l (=1e stokje), 2st, 2l,
3st, haak *3st, 2l, 3st* in de volgende losse opening. Herhaal *-* 3 x, sluit met een hv, hecht draad af.
Toer 3: Hecht nieuwe draad aan in de losse opening. Haak nu *hst, st, dst, l, dst, st, hst in de 2l
opening, v tussen de volgende clusters van 3st in*. Herhaal *-* 4 x, sluit met een hv.
Toer 4: 1l, haak nu een v in elke steek en v, l, v in de l-opening. Sluit met een hv, laat de draad nog
aan de ster.
Nu komen we bij het allerlaatste stukje van de afwerking. Je kunt nu kiezen voor optie 1, een
ornament voor in de kerstboom, of optie 2 een sleutelhanger.
Optie 1:
Ga met een aantal hv door naar de punt van een van de sterren. Haak een ketting van ca. 20 lossen
en maak deze met een hv vast in de punt van de ster. Hecht de draad nu af en werk de draadjes weg.
Klaar is je ster voor in de boom!

Optie 2:
Ga met een aantal hv door naar de punt van een van de sterren. Knip de draad op ca. 25 cm af. Schuif
een naald aan de draad, rijg de kraal aan, haal de draad om een musketonhaak heen, en steek de
draad weer terug door de kraal en de punt van de ster. Herhaal dit een aantal keer totdat de
musketonhaak goed vastzit. Hecht de draad af, werk de draadje weg en klaar is je sleutelhanger!
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