
Januari: Berenmuts 

Haaknaald 3,5 en garen Rowan Belle 
organic. Begin met 4 lossen, maak met een 
halve vaste tot een ring en haak verder 
rond. 8 vasten in de ring. In iedere steek 2 
vasten (=16). In iedere 2e steek 2 vasten 
(=24).* Steeds op 6 plekken meerderen (in 
iedere 4e =30, in iedere 5e = 36, in iedere 
6e= 42, in iedere 7e=48). Nu een ronde 
zonder meerderen (=48). Op 3 plekken nog 
meerderen, in iedere 16e=51, in iedere 
17e=54, in iedere 18e=57, in iedere 19e=60. 
Kijken of de wijdte goed is voor het hoofd 
(anders nog verder meerderen) en 
doorhaken tot een hoogte van 15 cm. 

Voor de oorflappen op 2 plekken het volgende haken: 9 halve stokjes, draaien, 8 halve stokjes, 
draaien, 7 halve stokjes, draaien, doorhaken met vasten en langs de rand van de muts doorhaken tot 
de plek van de andere oorflap. 
De berenoren zijn rondgehaakt. Begin zoals het begin van de muts tot het * teken. In iedere steek 2 
halve stokjes (=48). In iedere steek een halve vaste, maar onderaan (waar het oor aan de muts komt) 
8 vasten. 
Verder is de muts versierd met vilt en zijn de oren ook gevoerd met vilt. 
================================================================================== 

 
Februari: Sneeuwklokje 
Ik heb een restje witte iets pluizige katoen gebruikt en 
een hardgroen restje katoen en een pijpenrager. 
Begin met 4 lossen, haak vast met een halve vaste. 
Haak 9 lossen en haak langs de ketting terug (begin in 
de tweede steek vanaf de naald) met 4 halve stokjes en 
4 stokjes. Haak een halve vaste in de beginring en haak 
dan 7 lossen, haak terug langs de ketting (begin in de 
tweede steek vanaf de naald) met 6 halve stokjes. Deze 
twee blaadjes herhaal je 2 keer zodat je 6 blaadjes in 
totaal hebt. Je eindigt met een klein blaadje. Steek recht 
over naar het grote blaadje en haak langs de hele rand 
tot het puntje en weer naar beneden met vasten. Ga 
verder met de andere 2 grote blaadjes. Steek dan recht 
over naar een klein blaadje en omhaak ook deze 
alledrie met vasten. Maak een grote lus van de lus op je 
haaknaald, haal de naald er uit, steek ‘m vanaf de 
achterkant door de beginring en trek de lus naar de 
achterkant van het bloemetje. Knip de witte draad af. 
Buig de kop van de pijpenrager een beetje rond en 

steek die vanaf het hart van de bloem door de beginring, het gebogen stukje is het ‘hartje’ en 
langs de rest maak je de steel. Hecht de groene draad aan in de witte lus, knip de witte draad af 
en houdt alle draadjes langs de pijpenrager (scheelt je straks afwerken). Haak in ieder blaadje 
van de bloem een vaste over de laatste steek van het blaadje (een half of heel stokje). Als je rond 
bent haak je de eerste en tweede steek samen tot het kopje. Daarna houd je de draad aan de 
achterkant en maak je vasten om de pijpenrager heen. Dicht op elkaar zodat je een groen steeltje 
krijgt en de losse draadjes meteen wegwerkt. 
Nu nog bedenken wie jouw voorjaarsgroet krijgt! 
================================================================================== 
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Maart: Duifjes 

Ik heb een gemerceriseerde (iets glanzende) grijze 
katoen gebruikt en een lila/paars-wit mêlerende 
draad voor het andere duifje. Haaknaald 3. 
 
Begin met het kopje. 
1. 2 lossen, vastzetten met een halve vaste en in de 
ring 3 vasten haken. 
2. In iedere steek 2 vasten (=6) 
3. In iedere 2e steek 2 vasten (=9) 
4-5. Toer van 9 vasten 

6. Iedere 2e en 3e steek samenhaken, een halve vaste en afhechten met een lange draad. 
Nu het lijfje: 
1. 3 lossen, vastzetten met een halve vaste en in de ring 4 vasten haken. 
2. In iedere steek 2 vasten (=8) 
3. In iedere 2e steek 2 vasten (=12) 
4. Toer van 12 vasten 
5. In iedere 3e steek 2 vasten (=16) 
6-8. Toer van 16 vasten 
9. 8x iedere 1e en 2e steek samen (=8), lijfje vullen. 
10. Nu de staart. Die lijkt ingewikkeld maar het is eigenlijk afkanten en de staart haken tegelijk: 
haak de 1e en 2e steek samen, haak 4 lossen, haak terug met in de 1e steek van de naald 1 stokje, 
1 losse, 1 stokje; in de 2e steek 1 half stokje, 1 losse, 1 half stokje; in de 3e steek 1 vaste, 1 losse, 1 
vaste. Nu haak je de volgende twee steken van het lijf samen en herhaalt de staart. Zo nog een 
keer met steken 5 en 6 en 7 en 8. Dan kruislings het lijfje dichthaken en afhechten. 
Voor de vleugeltjes maak je een soortgelijke krul, alleen begin je met 6 lossen en haak je in de 2e 
steek van de naald een dubbel stokje (twee keer omslaan voor je insteekt), een losse en een 
dubbel stokje; dan in de 3e steek wat je bij de staart in de eerste steek deed en zo verder. Het 
krult nog meer, met de aanzetdraad in een hartjesvorm op de juiste plek vastzetten. 
Het kopje bovenop het lijf zetten, bij het grijze duifje met een donkergrijze draad zodat je een 
mooie nekring krijgt. Kraaloogjes en klaar is je duifje...  
================================================================================== 

 
April: Uitwikkelende spiraal 

Het begin is ingewikkeld, omdat je 

met 7 kleuren tegelijk gaat haken. 

Maar het wordt eenvoudiger als je 

snapt dat je met iedere kleur steeds 

hetzelfde stukje haakt. Ik wilde een 

kristal in het midden hangen, 

daarom is het gat in het midden vrij 

groot. 

1. Begin met 24 lossen en haak ze 

vast met een halve vaste in de 

eerste steek. Nu werk je met 

dezelfde kleur verder (met welke je 

begint maakt niet uit) en maakt 6 vasten om de ring. Laat het lusje over, pak een nieuwe kleur en 

hecht aan, haak 7 vasten om de ring. Herhaal dit tot je rond bent en alle kleuren aangehecht hebt. 

2. Met de laatste kleur haak je verder over de steken van de allereerste kleur, 4 vasten en in de 5e 
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steek 2 vasten. Dan laat je de lus staan en ga je verder met de volgende kleur, ook hiermee 4 vasten 

en in de 5e steek 2 vasten. Weer net zo lang totdat je rond bent. 

3. De laatste kleur heeft een langer stuk, je haakt er 5 halve stokjes achteraan en in de 6e steek 2 

halve stokjes. Nu weer helemaal rond met alle kleuren 

4. 7 halve stokjes van iedere kleur 

5. 2 stokjes, 2 lossen (1 steek overslaan), 3 stokjes 

6. 6 stokjes, 3 stokjes om het lossenboogje van de vorige toer 

7. 3 lossen (2 steken overslaan), 6 stokjes 

8. 3 stokjes, 3 stokjes om de lossenboog van de vorige toer, 3 lossen (3 steken overslaan), 1 stokje 

9. 7 stokjes 

10. 1 stokje, 3 stokjes om de lossenboog, 4 lossen (4 steken overslaan), 1 verlengd stokje 

11. 8 verlengde stokjes 

12. 5 verlengde stokjes om lossenboog, 5 lossen (5 steken overslaan), dubbele stokjes 

13. 8 dubbele stokjes, 6 dubbele stokjes om boog, vasthaken met vasten. Neem een lusje op van de 

volgende kleur, haak een vaste om de ring, haak nog een vaste in hetzelfde lusje en ga zo door 

(steeds 2 vasten per lusje van de vorige kleur) tot je bij de dubbele stokjes om de boog heen bent. 

Afhechten en het draadje tussen de lusjes werken. Ook in het midden de draden afwerken en er een 

kristalhanger in zetten. Kijk even waar het mooi uitkomt om de hanger op te hangen, want even 

draaien levert een ander beeld op. 

================================================================================== 
 

Mei: Vogelhuisje 

Je begint bij de voorkant, met het invlieggaatje.  

1. Begin met 10 lossen en haak ze vast met een halve 

vaste in de eerste steek. 2 lossen en dan 15 halve stokjes 

in de ring (totaal 16), een halve vaste in de bovenste 

losse om de ring te sluiten. 

2. In de 1e steek 1 vaste, in de tweede 1 half stokje, en in 

de 3e 3 stokjes, in de vierde een half stokje. Dit 3x 

herhalen. Het rondje is nu vierkant aan het worden. 

3. Tijd voor een ander kleurtje, begin met 2 lossen en 

haak een rand met halve stokjes en op de hoeksteken 

steeds 3 halve stokjes in 1 steek. 

4. Kijk of je voorkant al groot genoeg is (bij mij een 

vierkantje van 5 cm. hoog en breed), haak anders nog 

een rand halve stokjes of vasten. 

5. Kies uit welke kant van het vierkant de onderkant 

wordt. Haak langs de rand verder tot je daar bent en dan heen en weer. Omdat je nu de bodem maakt is het 

het mooist om vasten heen en weer te haken. Bij mij is dit 10 steken breed, en 11 toeren heen en weer. In het 

midden een klein gaatje waar het touwtje van het muziekdoosje doorheen kan (haak in de zesde toer in plaats 

van 5e en 6e steek een losse in plaats van een vaste). Stop als de bodem net zo lang is als de voorkant hoog. 

Werk langs 1 zijkant naar beneden en begin aan de zijwand. Ook hier weer 11 toeren of zoveel als nodig is om 

een mooi vierkantje te krijgen. In deze kant kun je variëren in steken en garens. 

6. De laatste toer werk je af met vasten, dan langs de zijkant van het vierkant naar beneden en beginnen aan 

de achterkant. 

7. Als de achterkant ook vierkant is weer met vasten langs de bovenkant, naar beneden naar de enige kant 

waar nog geen vierkant aangehaakt is, eindig ook hier met langs de zijde naar de bodem haken. Als je hiermee 

klaar bent heb je een kruisvorm. 

8. Nu ga je vanaf de bodem 2 kanten vasthaken met vasten, langs de bovenzijde met halve vasten en bij de 

volgende ribbe weer naar beneden en 2 kanten aan elkaar haken. Afhechten. 
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9. Herhaal dit aan de andere kant, je hebt nu een doosjesvorm met een open bovenkant. 

10. Voor het dakje begin je met 80 lossen (tenminste bij mij, neem ruim 4x de bovenrand van een van de 

kanten.  

11. Haak terug, 20 halve stokjes (het hele dakje heb ik met halve stokjes gehaakt, maar ook hier is variëren iets 

wat het eindresultaat nog meer free form maakt), 2 lossen en keren. 

12. Haak alleen in de voorste lus, sla het eerste lusje over, haak steek 2+3 en steek 4+5 samen, dan 10 halve 

stokjes, dan 16+17 en 18+ 19 weer samen, 2 lossen en keren. 

13. Haak alleen in de achterste lus, sla het eerste lusje over, haak steek 2+3 en steek 4+5 samen, dan 6 halve 

stokjes, dan 12+13 en 14+ 15 weer samen, 2 lossen en keren.  

14. Haak alleen in de voorste lus, sla het eerste lusje over, haak steek 2+3 en steek 4+5 samen, dan 2 halve 

stokjes, dan 8+9 en 10+ 11 weer samen, 2 lossen en keren.  

15. Haak alleen in de achterste lus, sla het eerste lusje over, haak steek 2+3, 4+5, 6+7 samen, 2 lossen en keren. 

16. Haak alleen in de voorste lus, sla het eerste lusje over, haak steek 2+3 samen, 1 losse en langs de schuine 

rand naar beneden haken met vasten. 

17. Nu ga je verder met het volgende driehoekje waarbij de weer begint bij stap 11. 

18. Zo ga je door tot je 4 driehoekjes op een rij hebt en weer beneden aangekomen bent. Nu haak je de rand 

die je net gehaakt hebt samen met de rand van het eerste driehoekje, en vanaf boven de vierde en derde 

driehoek aan elkaar. Onderaan afhechten. 

19. Opnieuw aanhechten onderaan het eerste driehoekje en het eerste en tweede driehoekje aan elkaar haken 

en vanaf boven het tweede en derde driehoekje. Afhechten. 

20. Eventueel een schulprandje onderaan haken (met fijn draad in de 1e steek steeds 1 vaste, in de 2e 3 stokjes, 

herhalen tot je rond bent). 

De binnenrand van het dakje vastzetten aan het huisje, wel eerst het speeldoosje er in doen! 

================================================================================== 
 

Juni: bloemetjes haarband 
Van dit bloemetje (tawashi, van 
origine Japans) heb ik er ooit 70 
gehaakt voor een shawl. Het is heel 
simpel, maar je kunt er eindeloos 
mee variëren. Het garen dat ik 
gebruikt heb is popcorn oranje en 
popcorn print (gemêleerd), 
inderdaad gemaakt van maïs. Het 
hele bloemetjespatroon (Nederlands 
en Engels) staat hier.  
1. Haak 4 lossen met een halve vaste 
tot een ring (of begin met een magic 
ring en haak in de ring). Haak 3 
lossen en 20 stokjes, hecht de 

tweede kleur aan in de halve vaste die je vasthaakt aan de eerste 3 lossen (20 steken ).  
2. 1 losse, in iedere steek een vaste, sluit af met een halve vaste in de eerste losse.  
3. 1 losse en 1 vaste in de eerste steek, *1 steek overslaan, 7 stokjes in de 3e steek, 1 steek 
overslaan, 1 vaste in de 5e steek, vanaf * herhalen tot je 5 bloemblaadjes hebt, vastzetten met 
een halve vaste.  
In plaats van een shawl heb ik er een hoofdband met een ‘huppelsteek’ bij gemaakt. Haak zoveel 
lossen als je nodig hebt en haak de huppelsteek: 1 vaste, 1 half stokje. In de teruggaande toer (of als 
je rondhaakt de volgende toer) haak je in iedere vaste een half stokje en in ieder half stokje een 
vaste. Haak 4 of 5 toeren, sluit eventueel af met een toer halve vasten. Smal en rondgehaakt kan het 
een mooie bloemenketting zijn, of iets breder een haarband (met een elastiekje ertussen zodat het 
past). Het mutsje is iets meer werk, de bovenkant is Tunisch haakwerk en daarna een stokjespatroon 
met een gegolfd randje onderaan. 
================================================================================== 

Gratis haakpatronen, nieuwsbrief Haak_aan 2013

http://www.lindentea.eu/produtos/show.aspx?idioma=pt1&idcont=330&title=popcorn-print
http://www.tissien.nl/attachments/File/patronen-tips/haken/2010-06_Een_simpel_bloemetje_met_vele_mogelijkheden.pdf


Juli: Tafelhangers 
Ze zijn gehaakt om bestaande 
tafelkleedhangers, een bolletje met 
een knijpertje, maar je kunt natuurlijk 
ook een los (zwaar!) bolletje nemen 
om omheen te haken. Ik heb met gele 
en witte katoen gewerkt en haaknaald 
3, maar je hebt natuurlijk alle vrijheid 
om er iets anders van te maken. 
 
1. Haak 3 lossen, met 1 halve vaste tot 

een ring 
2. In ieder steek 2 vasten (=6) 
3. In iedere steek 2 vasten (=12) 
4. In iedere 2e steek 2 vasten (=18) 
5-6. Ronde van 18, pas of het bolletje er in kan. Stop het bolletje er in voor je gaat minderen. 
7. Iedere 2e en 3e steek samen (=12) 
8. Iedere 1e en 2e steek samen (=6) 
9. Als het goed is ben je nu bovenaan (bij het knijpertje), 1 ronde vasten. Als je een los bolletje hebt 
kun je het beter dichthaken door steeds de 1e en 2e steek samen te haken. Afhechten en de draad 
wegwerken. 
1. Met geel haak je nu langs de dikste rand vasten, totaal 16 (als het een ander even aantal is is het 
ook prima) 
2. In de 1e steek haak je 1 vaste, 1 half stokje, 1 stokje. In de 2e steek haak je 1 half stokje en 1 vaste. 
Deze steken wissel je af tot je rond bent, je hebt nu 8 blaadjes gehaakt (of een ander aantal als je een 
ander aantal steken had in het begin). Afhechten en de draad wegwerken. 
3. Met geel haak je nu nog een keer vasten om de steken van de eerste toer geel heen. Om en om, 1 
vaste en 2 vasten, zo krijg je 21 of 24 steken (of een ander aantal deelbaar door 3). 
4. Haak in de 1e steek hetzelfde als in de eerste steek van toer 2 (1 vaste, 1 half stokje, 1 stokje), in de 
2e steek 2 dubbel stokjes en in de 3e steek hetzelfde als in de tweede steek van toer 2 (1 half stokje 
en 1 vaste). Je krijgt nu 7 of 8 blaadjes. Afhechten en de draad wegwerken. 
Tot slot heb ik het knijpertje een beetje verbogen zodat de bloemetjes je zonnig aankijken, of maak 
je een knijpertje op de goede plek vast. 
================================================================================== 

Augustus: oorbellenrekje 
Voor verschillende gehaakte oorbellen heb ik een stukje plastic 
canvas (o.a. hier te vinden) omhaakt met een dun garen (Katia 
Bombay) en een heel fijn haaknaaldje (0,8). Het leuke van 
gemêleerd garen is dat je verrast wordt door de kleur, het lastige 
dat de draad af en toe veranderd op een onhandig moment.  
Ik heb eerst langs het canvas om ieder draad 2 vasten gemaakt. 
Daarna terughakend boogjes gehaakt van 3 lossen op 1 van de 
twee vasten. 
In de derde toer om het boogje 1 vaste, 1 half stokje, 2 stokjes, 1 
half stokje, 1 vaste. 
Op de hoekpunten en in het midden van de korte en lange zijdes 
heb ik daarmee wat gevarieerd. 
Op dezelfde manier kun je ook een boekenlegger of een 
kastrandje maken, of misschien heb je nog een andere 
bestemming voor dit randje of je eigen variant. 

================================================================================== 
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September: Roodborstje 

Ik heb het patroon in een tabel gezet. Het eerste cijfer is de toer 

(rondgehaakt), het tweede wat je moet doen (meerderen of 

minderen), het derde hoeveel steken je in deze toer hebt en de laatste 

kolom heb ik toegevoegd om een en ander uit te leggen en om 

specifiek voor het patroon opmerkingen te maken.  

 

Lijfje en staart 
1  6 Begin met rood met een magische ring of 2 lossen en haak 6 vasten 

in de tweede steek 

2 +6 12 In iedere steek 2 vasten 

3 +6 18 In iedere 2
e
 steek 2 vasten 

4 +6 24 In iedere 3
e
 steek 2 vasten 

5 +6 30 In iedere 4
e
 steek 2 vasten 

6 +6 36 In iedere 5
e
 steek 2 vasten, wissel hierna naar bruin 

7  36  

8 +6 42 In iedere 6
e
 steek 2 vasten 

9  42  

10  42 Na de toer een keerlosse en de andere kant op haken, 38 vasten. 
Weer een keerlosse en rond haken. Vul de bolling aan de voorkant 
en plaats een wasknijper rechtop (waar je in knijpt aan de bovenkant 
in het lijf, de ‘pootjes’ steken onderaan uit de uitsparing) 

11  38 Haak verder en sla het gat over, zo zet je de knijper vast 

12 -6 32 Iedere 5
e
 en 6

e
 steek samenhaken 

13  32  

14 -8 24 Iedere 3
e
 en 4

e
 steek samenhaken 

15  24  

16 -8 16 Iedere 2
e
 en 3

e
 steek samenhaken 

17  16 Het lijf vullen 

18  7 Nu 4 steken verderhaken, dan de onder- en bovenkant op elkaar 
vouwen en met 7 vasten aan elkaar haken (steeds een lusje van de 
onderste en de bovenste steek opnemen) 

19  7 Keerlosse en terughaken, in iedere steek een half stokje 

20  5 Keerlosse, nu om iedere steek een half stokje haken (insteken in de 
opening tussen twee halve stokjes van toer 19), eindig met 1 vaste 

21  3 Keerlosse, nu om iedere steek een half stokje haken (insteken in de 
opening tussen twee halve stokjes van toer 20), eindig met 1 vaste, 
afhechten 

 

Vleugeltjes 

 1 
 4 Begin met 4 lossen, haak heen en weer 

2  6 Keerlosse en terughaken, in iedere steek 2x een half stokje 

3  5 Keerlosse, nu om iedere steek een half stokje haken (insteken in de opening tussen twee halve 
stokjes van toer 2), eindig met 1 vaste 

4  3 Keerlosse, nu om iedere steek een half stokje haken (insteken in de opening tussen twee halve 
stokjes van toer 3), eindig met 1 vaste, afhechten 

 

Kopje 
1  6 Begin met bruin met een magische ring of 2 lossen en haak 6 vasten in de tweede steek 

2 +6 12 In iedere steek 2 vasten 

3 +6 18 In iedere 2
e
 steek 2 vasten 

4 +6 24 In iedere 3
e
 steek 2 vasten 

5 +4 28 In iedere 6
e
 steek 2 vasten 

6  28  

7 -4 24 Haak iedere 6
e
 en 7

e
 steek samen 

8 -4 20 Haak iedere 5
e
 en 6

e
 steek samen 

9   Haak 6 steken door, dan een halve vaste en een keerlosse, haak terug 3x [2samen, 1 vaste], dan 
een halve vaste en een keerlosse. Haak weer rond verder 

10  21 Haak 6 vasten en wissel naar rood, maak de ronde af 

11 -7 14 Haak iedere 2
e
 en 3

e
 steek samen 

12 -7 7 Haak iedere 1
e
 en 2

e
 steek samen 
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13  7  

14  4 Haak iedere 1
e
 en 2

e
 steek samen 

15  2 Haak iedere 1
e
 en 2

e
 steek samen 

16  1 Haak iedere 1
e
 en 2

e
 steek samen, afhechten 

In elkaar zetten: Zet het kopje op het lijfje (rondom vastnaaien) zo dat de rode vlek van de borst 

doorloopt in het kopje. Zet de vleugeltjes aan net achter de rode borstvlek. Verstevig eventueel het 

staartje en de snavel. Gebruik 2 zwarte kraaltjes voor oogjes… en zet nu het raam maar open zodat 

het roodborstje aan kan tikken. 

================================================================================== 
Oktober: entrelac blok of kerstbal 
En dan nu aan de slag met entrelac, dat 
komt van het Franse woord voor 
weven en zeker de gebreide versie ziet 
er uit alsof het geweven is. Het meest 
opvallende is het draaien van de 
werkrichting. Ik beschrijf hier een 
versie die gebruik maakt van halve 
stokjes waar je omheen haakt, wat ik 
van Tissien geleerd heb. Alleen is de 
toepassing hier anders. In het Engels 
heet dit front post (fp) of back post 
(bp) haken en zo doe je het. 
Begin met 10 lossen, 2 lossen voor de 

hoogte en daarna terughaken halve stokjes (10 steken). Een losse en draaien.* De fp of voorlangs 
steek gaat zo, neem een lus (je haakt een half stokje) steek je haaknaald langs het eerste halve stokje 
naar achteren, om het tweede halve stokje heen weer naar voren en pak een omslag (voor je werk). 
Nu maak je het halve stokje af (een omslag door de drie lusjes heen halen. De tweede steek gaat om 
het derde halve stokje van de vorige toer, de laatste (10e) om de twee lossen die je nodig had voor de 
hoogte. De heengaande toer is weer halve stokjes, de teruggaande toer fp. 
Soms is de bp of achterlangse steek nodig, deze zorgt er voor dat je aan de voorzijde een ribbel krijgt. 
Het begin is hetzelfde als bij fp (tot *). De haaknaald steek je nu van achteren voor het tweede halve 
stokje langs, dan weer naar achteren en een omslag nemen. Je halve stokje afmaken doe je nu achter 
het werk. Het is even wurmen, maar na een paar keer proberen lukt het wel. 
En zo pas je het toe. Begin met een groen vierkantje en fp, 4 rijen. Stop na de vierde rij fp en wissel 
naar wit. Haak het witte vierkantje ook 4 rijen en fp. Wissel naar rood. Haak met rood maar 3 rijen fp 

en eindig met een rij halve stokjes (je stopt aan 
dezelfde kant als dat je begonnen bent). 
Met groen moet je nu bp haken om de streepjes 
aan dezelfde kant te krijgen. Stop weer na 3 rijen bp 
en sluit af met een rij halve stokjes. Het tweede 
witte vierkantje gaat ook zo, maar het laatste 
vierkant (rood) is weer fp en 4 rijen. 
Bij het in elkaar zetten is het leuk om dat te doen 
met de kleur die niet tussen de blokken in zit, dus 
een wit en een rood vlak met groen aan elkaar 

haken (vasten, van beide kanten een steek opnemen). Je kunt de kubus zo vouwen dat de streepjes 
aan de buitenkant zitten (zie plaatje rechts) of juist niet. De randen zitten bij de kubus links aan de 
buitenkant en bij de bal rechts aan de binnen kant (eerst haken, dan omdraaien en de laatste met 
een naald dichtnaaien). 
Met een bolletje perspex of een plastic kerstbal er in  wordt het een kerstbal (eventueel kun je 
midden op nog een leuke ster aanbrengen. 
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Ik ben nog bezig met de kerstbal met 24 vlakjes, dat patroon zet ik op Ravelry en ook op mijn blog. 
Heb je geen zin om voor kerst aan de slag te gaan dan kan de kubus gevuld met vulwol of een blokje 
schuimrubber ook prima als blok gebruikt worden. 
 

 

November: kerstkrans 
De basis is een styrofoam krans van 17 cm 
doorsnede, maar met iets anders ronds (een 
ronde plastic deksel of een ring) en wat 
vulling lukt het ook. Ik heb een restje redelijk 
dikke wol (haaknaald 5) gebruikt, maar ben 
ook bezig met een versie met 2 draden. Dit 
zijn 6 blaadjes waardoor in het midden een 
stervorm ontstaat, maar ook daar: 
creativiteit viert hoogtij. 
1. Haak 60 lossen (of een veelvoud van 10). 
2. Haak terug met 4 vasten, *5 stokjes, 5 
vasten* herhaal van * tot * en eindig met 1 
vaste. Je gaat meteen door naar de stokjes, 
dus niet 2 lossen om de hoogte te krijgen 
deze keer. 
3. Haak langs de onderrand verder, haak 1 

vaste, dan *5 stokjes, 5 vasten*, weer herhalen tot aan het eind. Eindig met 4 vasten. Je ziet 
nu dikkere en dunnere stukken, die vormen straks de blaadjes. 4. Sluit de ring (pas even of 
het om de vorm heenpast) met een halve vaste in de eerste vaste van toer 3. Maak een 
keerlosse en haak de andere kant op. Haak alleen in de achterste lus in iedere steek een 
stokje. Dit is de buitenrand. 
5. Maak een keerlosse en haak nu weer blaadjes zoals toer 2 en 3. Let op! Je begint nu met 4 
stokjes (ipv vasten in toer 2) en met 1 stokje (ipv 1 vaste) in toer 3. 
6 en 7. Om het stereffect te benadrukken heb ik de binnenring met zilver dun garen gehaakt. 
Hierbij heb ik een dunnere haaknaald (2,5) gebruikt). Zowel aan de bovenkant als aan de 
onderkant is een rand van stokjes in de achterste lus gehaakt. 
8. De twee zilveren toeren zijn met vasten aan elkaar gehaakt om de vorm heen. Dit is even 
puzzelen, je kunt het ook met een vrolijk gekleurde draad aan elkaar naaien. 
Afwerking: blaadjes, sterren, of vilten versiersel zoals de rendieren… 
================================================================================== 

 
Kerstster patroon 
Voor dit patroon kun je prima restjes 
gebruiken, ik heb echte kerstkleuren 
gebruikt: groen, wit en rood katoen 
en haaknaald 2,5, maar laat je 
fantasie de vrije loop. Dat mag ook bij 
het patroontje, want daarop kun je 
ook heel veel variëren. 
Begin met 4 lossen, haak vast tot een 
rondje met een halve vaste in de 
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eerste steek. Nu haak je in dit rondje de volgende toer: 5 lossen (3 vervangen 1 stokje, 2 
voor ertussen), *1 stokje in de ring, 2 lossen*. Herhaal dit 5 of 7 keer (afhankelijk of je een 
ijskristal of 8-hoekige vorm wil). Haak een halve vaste in de 3e losse waar je mee begonnen 
bent om de ring te sluiten. 
2e toer:  1 vaste om de lossenboog, 3 lossen en nog een vaste om dezelfde lossenboog. Zo 
doe je dat 6 of 8 keer, afsluiten met een halve vaste in de eerste vaste om de ring te sluiten. 
3e toer: 2 vasten om de lossenboog, 5 lossen en nog 2 vasten om dezelfde lossenboog. Zo 
doe je dat 6 of 8 keer, afsluiten met een halve vaste in de eerste vaste om de ring te sluiten. 
4e toer: 3 lossen, 1 vaste om de lossenboog, 3 lossen, nog een vaste om de lossenboog, 3 
lossen en een halve vaste tussen de twee bogen in. Zo doorgaan tot je 6 of 8 sterpunten 
hebt, dan afhechten. 
5e toer: opnieuw aanhechten aan een van de sterpunten. Haak 5 lossen, dan een picot (dit is 
3 lossen, een halve vaste in de eerste van deze 3), dan 5 lossen en een vaste in het volgende 
sterpuntje. Zo doorgaan tot je alle punten verbonden hebt. Afsluiten met een halve vaste in 
de punt waar je begon. 
6e toer: Haak om de lossenboog 5 vasten, 3 vasten in de picot, en 5 vasten om de andere 
kant van de lossenboog. Eindig met een halve vaste in de eerste vaste van deze toer. 
Haak een ophanglusje aan een van de sterpunten. (aanhechten in de picot). 
De kerststerren kunnen zo in de boom gehangen worden, maar ik heb ze op een oude CD 
geplakt (op de glimmende kant). Op de beschreven kant heb ik een wit etiket met een 
kerstboodschap gezet. Zo heb ik mooie kerstkaarten om te versturen (in een vierkante 
envelop) die eventueel ook zo in de boom gehangen kunnen worden. En het is een leuke 
manier van recyclen. 
 

Dit patroon is ontworpen door Adriënne Baars van Haak_aan, ©2013 
www.mijnwebwinkel.nl/winkel/haakaan 
www.haakaan.info 
haakookaan.blogspot.nl 
www.pinterest.com/haakaan 
boekwinkel: https://www.youbedo.com/boekenwinkel/haakboeken 
 
 

Opmerkingen, vragen etc. graag sturen aan haak_aan@live.nl 
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