Basic haakpatroon
Kerstbal

ZETTElen.homemade

Start met het doorlezen van het hele patroon.
Let daarbij vooral op de gebruikte steken en zoek
eventueel in een boek of online op hoe de steken
gaan.

Benodigdheden voor meerdere ballen
•
•

•
•

Een bolletje dun katoen 8/4
Haaknaald 2,5 (als je strak haakt een halve
maat meer en haak je los een halve maat
minder)
Borduurnaald
Schaar

Algemene informatie over het patroon
Als je alle spullen klaar hebt liggen, kun je starten met haken.
Lees eerst het hele stukje per schijf door voordat je begint.
Wanneer je een schijf gehaakt hebt ga je door naar de volgende schijf.

Werkwijze
Toer 1 : Begin met een magische lus en haak 2 (klim)losse
Haak 11 hele stokjes in de magische ring, de laatste lus aanhaken in de eerste steek van deze
toer . Trek de magische lus aan.
2 (klim)losse
Toer 2 : Haak in iedere steek van de vorige toer 2 hele stokjes (22), de laatste lus aanhaken in de
eerste steek van deze toer.
2 (klim)losse
Toer 3 : Haak in de eerste steek van de vorige toer 2 hele stokjes en in de tweede steek van de
vorige toer 1 heel stokje, herhaal dit deze hele toer tot in de laatste steek van de vorige toer
(33), laatste lus aanhaken in de eerste steek van deze toer.
2 (klim)losse

Toer 4 : Haak na de twee klimlosse nog vier hele stokjesin de eerst volgende vier steken van de
vorige toer. Haak aan de laatste steek 12 losse en haak deze aan in de eerste steek zodat je een
ophang lus hebt.
Ruim afknippen en doorhalen

De afwerking van de kerstballen
Je kunt het beste eerst meerdere ballen maken en dan pas gaan afwerken.
Werk nu alle draden af door de draad eerst terug te steken in de volgende steek door het lusje naar
de achterkant van je werk, en rijg vervolgens de draad tussen je gehaakte werk door en knip af.

Tot slot nog wat
Steek na een (half) stokje altijd direct in na de klimlosse anders mis je een steek.
Als je garen glad is maak dan bij het afwerken na het terugsteken van je draad naar de achterkant
van je werk een klein knoopje door de draad door een lus te halen.

TIP
Je kunt ook twee kerstballen tegenelkaar aan naaien, of eventueel aan elkaar haken met vaste of
halve vaste, en opvullen zodat de kerstbal een 3D effect krijgt.

Dit creatieve ontwerp is eigendom van Zettelen.homemade en dient voorafgaande aan gebruik door anderen gemeld te worden
Bij duplicering of namaak dient melding te worden gedaan bij ZETTElen.homemade. Het delen en/of promoten van acties en
producten van ZETTElen.homemade is uiteraard wel toegestaan.

