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De kerstperiode is werkelijk de meest wonderbaarlijke tijd van
het jaar – zoals het bekende kerstliedje al aangeeft. Buiten vriest
het – misschien sneeuwt het wel – maar binnen is het lekker warm
en knus. Dat is niet alleen zo omdat de haard binnen aanstaat, maar
vooral ook omdat het binnen zo gezellig is. Je bent veel samen met
vrienden en familie om lekker te dineren of cadeautjes uit te wisselen.
Bovendien is het zo fijn binnen omdat het huis zo leuk gedecoreerd
is! In de woonkamer staat een prachtig versierde kerstboom, overal
hangen kerstlichtjes en er staat vast wel ergens een poppetje van
een kerstman of elfje op de kast.
Het is natuurlijk superleuk om het huis voor kerst te decoreren,
maar het is ook geweldig om alle kerstdecoraties zelf te haken!
Je kunt de decoraties dan precies maken zoals jij ze wilt – en kunt
nog trotser zijn op het resultaat omdat de inrichting helemaal door
jezelf is gemaakt! Haak bijvoorbeeld je eigen kerstballen voor in de
boom, of je eigen tafelloper en placemats, mokwarmers en truien.
Gebruik de wol die bij elk project staat aangegeven, of kies andere
kleuren die goed bij je interieur passen. De gezellige motieven op
alle haakontwerpen zorgen zelf al voor de kerstsfeer! Ik wens je heel
veel haakplezier, en natuurlijk…
Merry Christmas!
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Haaksteken

Decoratie
Daar staat hij dan: de kerstboom. Normaal wordt de

kerstboom versierd met glazen kerstballen en glinsterende kerstslingers. Die zijn natuurlijk al erg mooi, maar
je kunt ook heel makkelijk je eigen boomdecoraties
maken! Dat zorgt er niet alleen voor dat de boom er
heel gezellig uitziet, maar is ook gewoon heel leuk om te
doen. Haak bijvoorbeeld een kerstbal met de kerstman,
een rendier of een sneeuwpop. En maak een knuffeltje
van een notenkraker of een kerstelf om in een kastje
of op een plank te zetten. En als klap op de vuurpijl
kun je ook je eigen kerstkrans haken voor aan de deur!
Oftewel, er zijn genoeg leuke haakprojecten te maken
voor in en om de kerstboom!

Decoratie
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Kerstbal granny

Aan tafel
Bij het kerstfeest kan natuurlijk het kerstdiner niet
ontbreken. Naast de heerlijke gerechten die op
tafel worden geserveerd, is het ook heel leuk om de
eetkamer mooi aan te kleden. Tafellopers, placemats,
bestekhoezen en andere tafeldecoratie moeten
uiteraard wel in thema zijn – en mooi bij elkaar passen!
De haakprojecten in dit hoofdstuk zijn perfect op elkaar
afgestemd, waardoor alles goed bij elkaar past en er
nog gezellig uitziet ook! Maak de projecten in deze
warme kerstkleuren, of maak ze helemaal naar eigen
smaak. Hoe dan ook, het kerstdiner zal er met deze
haakstukken ongetwijfeld nog mooier uitzien!

Aan tafel
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Windlichthouder

Cosy by the
fireplace
Hoe koud het buiten misschien ook kan zijn tijdens de
kerst, binnen is het altijd warm en gezellig. Maak een
mok met warme chocolademelk, zet een grappige
kerstfilm op en kruip voor de haard onder een deken.
Om de lange winteravonden nog gezelliger en knusser
te maken, kun je ook de woonkamer opvrolijken met
allerlei leuke en nuttige haakprojecten. Hoe? Dat lees je
in dit hoofdstuk!
Dus laat het buiten maar sneeuwen – binnen is het
lekker warm.

Cosy by the
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Kerstboom

Kerstkleding
Tegenwoordig is een mooie, grappige of foute kersttrui
eigenlijk wel een must. Of je nou een kersttruiendag op
je werk hebt, of een feest met familie of vrienden – de
kersttrui is bijna niet meer van het kerstfeest weg te
denken. En dat is ook niet zo raar, want de truien zijn
gewoon ook heel leuk. En lekker warm! Heb je nog geen
kersttrui? Of heb je er al wel een paar maar wil je voor
elke dag in december een andere trui? Haak er dan zelf
een! Of haak er eentje voor je partner, je beste vriend of
vriendin, of voor de hond! En maak de outfit compleet
met een zelfgemaakte sjaal en muts!

Kerstkleding
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