Haakpatroon Kerstbal
Patroon door Monique

Benodigdheden
Yarn and Colors, Must-Have: Deep cerise (34), Orange (20)
ByClaire Sparkle: Glam Gold (3), Glossy Pink (4)
Haaknaald 2,5mm
Haaknaald 3mm
Stopnaald met een scherpe punt

Gebruikte steken en afkortingen
l		
v 		
hv		
hst
st
dst

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

Afmeting:
De kerstbal is 10 cm hoog en 8cm breed. Iedereen heeft een eigen hand van haken. Is je project een
stuk groter probeer dan eens een halve maat haaknaald kleiner. Is je project een stuk kleiner, probeer
dan eens een halve maat haaknaald groter.
TIP
Wil je van de kerstbal bijvoorbeeld een tashanger maken, haak dan het hele patroon in een enkele kleur
en naai deze aan de achterzijde van je haakwerk voor een mooie afwerking. Je kunt er ook voor kiezen
om een lapje vilt op maat te knippen en deze aan de achterzijde vast te naaien.

Kerstbal
Toer 1: Maak met Glam Gold een magic ring van 12st. en sluit met 1hv., of doe het op de volgende manier. Haak 2l. Haak 12st. in de eerste l. Haak 1hv in het eerste st., zodat je een rondje hebt (12).
Toer 2: Verander van kleur naar deep cerise. Haak 3l.(=1e st.), 1st. tussen het 1e en 2de st. *2st. tussen ieder st. van de vorige toer*. Herh. *-*en sluit met 1hv. (24).
Toer 3: Verander van kleur naar orange. Haak 1hv. in de 1e opening tussen 2st. 3l.(=1e st.),. 2st. in de
volgende opening tussen 2st. *1st. in de volgende opening tussen 2st., 2st. in de volgende opening
tussen 2st.* Herh. *-* en sluit met 1hv. in de bovenste l. (36)
Toer 4: Verander van kleur naar Glossy Pink. Haak met haalnaald 3mm 36hv. in de voorste lussen. (36)
Toer 5: Verander van kleur naar orange. Haak met haaknaald 2,5 mm in de achterste lussen van toer
3. 2l.(=1e v.), 1v., 2hst., 1st., *3st. in de volgende steek* Herh. *-* nog 2x. 1st., 4hst., 3v., 1st., in de
volgende steek 2dst., 3l., 1hv. in de 1e l., 2dst.
Haak 1st., 3v., 4hst., 1st., *3st. in de volgende steek* Herh. *-* nog 2x.1st., 2hst., 3v.
Toer 6: Haak met haaknaald 3mm. Haak om de kerstbal een rand van hv. met in de punt een extra l.
zodat je een mooi puntje krijgt. Sluit af.

Hangertje
Toer 7: Hecht een draad aan met Glam Gold en haaknaald 2,5 mm. Voor
het hangertje gebruiken we de middelste 3v. van de 5v. aan de bovenkant
van de kerstbal, hecht aan in een hv. 2l.(=1e v.), 2v., 1 keerl., 3v., 7l., 1hv. in
de laatste v. Sluit af.

