Dit is een patroon voor een gehaakte (kerst)ster met een open structuur. Hoe groot je ster
wordt, hangt natuurlijk van het gekozen garen af. Met dun katoen en naald 2,5 werd mijn ster 15
centimeter van punt tot punt.
Om de ster wat steviger te maken heb ik het in een mengsel van water en Mod Podge gelegd en
daarna geblockt. Je zou natuurlijk ook stijfsel of suikerwater kunnen gebruiken.
Veel haakplezier!
Benodigdheden:
 Haakgaren
 Haaknaald
 Schaartje
 Naald om de draadjes weg te werken.

Gebruikte steken:
l = losse
hv = halve vaste
v = vaste
stk = stokje
dstk = dubbel stokje
stkcl = stokjescluster. Haak een stokje, maar haak het niet helemaal af. Haak in dezelfde ruimte
nog een stokje, maar ook haak ook deze niet helemaal af. Je hebt nu 3 lussen op je naald. Haak
beide stokjes tegelijk af. Dit is eigenlijk hetzelfde als twee stokjes samen haken.
dstkcl = dubbel stokjescluster. Zie stkcl, maar dan met dubbele stokjes.
Picot: haak 3 lossen, haak een halve vaste in de eerste losse.

© 2015 Thuis door Titia
Dit patroon is niet voor commercieel gebruik.

Start
Haak 4 lossen, sluit met hv tot ring.
Toer 1
3l, 1 stk, 2 l,
(stkcl, 2l) 5x herhalen.
Sluit met hv in 1e stk.
Je hebt nu 6 stkcl. met daartussen 2l

Toer 2
1l, 1v in dezelfde st,
(3l, dstkcl in lossenruimte, 3l, 1v op stkcl) 6x herhalen.
Sluit met hv in 1e v.
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Toer 3:
4l, 3l, 1dst in dezelfde steek, 2l, v op dstkcl.
*2l, (dstk, 3l, dstk) in v vorige toer, 2l, v op dstcl*.
Herhaal van * tot * nog 4 keer.
2l, hv in 4e losse.

Toer 4
Ga met hv naar 3l-ruimte, (3l, 1dstk, 3l, dstcl) in 3l-ruimte,
2l, stk op dst, 2l,
*v op v, 2l, stk op dstk, 2l, (dstcl, 3l, dstcl in 3l-ruimte) 2l, stk op dstk, 2l*
Herhaal van * tot * nog 4 keer.
V op v , 2l, stk op dstk, 2l, sluit met hv in 1e dstk.

Toer 5
1l, 1v in dezelfde st, 3l, stkcl in 3l-ruimte, maak picot, 3l, v op dstkcl, 3l, v op stk, 3l, v op v,
*3l, v op stk, 3l, v op dstkcl, 3l, stkcl in 3l-ruimte, maak picot, 3l, v op dstkcl, 3l, v op stk, 3l, v op
v,* Herhaal van * tot * nog 4 keer.
3l, v op stk, 3l, sluit met hv in 1e v.
Hecht de draadjes af. Je ster is klaar!
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