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Gebruikte afkortingen
l = losse
hv = halve vaste
v = vaste
st = stokje
hst = half stokje
dst = dubbel stokje

24

Het begin
De meeste patronen in dit boekje beginnen met
een cirkel. Er zijn verschillende manieren om deze
te haken. De makkelijkste manier is om te beginnen met het haken van 2 lossen en vervolgens het
juiste aantal vasten in de eerste losse te haken. Een
iets minder eenvoudige, maar erg mooie manier
om te beginnen met het haken van een cirkel is
door middel van een magische ring.
Beide manieren worden hieronder uitgelegd.

Materialen
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De patronen in dit boekje zijn gemaakt met

Lossen

Scheepjes Stone Washed, de kleurnummers staan

Begin met een opzetlus (tekening 1 en 2). Sla dan

vermeld bij de patronen. Maar natuurlijk zijn

de draad om de naald en trek deze door de lus

andere garens ook geschikt. Let er wel op dat je

(tekening 3 en 4). Dit is de eerste losse. Sla de draad

een haaknaald neemt die een halve maat kleiner is

weer om de naald en haal deze door de lus op de

dan staat aangegeven op de wikkel. Dit om te

naald. Herhaal dit tot je het juiste aantal lossen

voorkomen dat er gaatjes in het haakwerk

hebt gehaakt (tekening 5).

ontstaan en de vulling zichtbaar is. Wordt het

Om een cirkel te haken haak je twee lossen. Ver-

haakwerk te strak kies dan een iets grotere naald.

volgens haak je het aantal in het patroon vermelde

Als vulling wordt fiberfill gebruikt, dit is wasbaar en

vasten in de eerste losse. Sluit de cirkel door een

te koop bij elke handwerkzaak.

halve vaste te haken in de eerste gehaakte vaste.
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Magische ring

Vasten

Vasten meerderen

Maak een lus door het korte uiteinde van de draad

Steek de haaknaald in de eerstvolgende steek.

Om te meerderen haak je 2 vasten in 1 vaste van de

achter de draad die aan de bol vastzit te leggen

Sla de draad om de naald, haal de draad door

vorige toer (tekening 10 en 11).

(tekening 6). Haal met de haaknaald de draad door

de lussen van de steek op de naald, sla de draad

de lus (tekening 7). Sla de draad om de naald en

nogmaals om de naald en haal deze nu door beide

haal deze door de lus op de naald (tekening 8). Nu

lussen op de naald (tekening 9).

kun je beginnen met het haken van vasten in de
ring. Als je het juiste aantal vasten hebt gehaakt,
trek je aan het uiteinde van de draad tot je een
dichte cirkel van vasten hebt.
Sluit de cirkel door een halve vaste in de eerste
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vaste te haken.
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Vasten samen haken

Stokjes

Halve stokjes

Afhechten, opvullen en dichtmaken

Om te minderen haak je 2 vasten samen als volgt:

Sla de draad om de naald en haal de naald door de

Sla de draad om de naald en haal de naald door de

Om de draad af te hechten knip je deze op onge-

steek de haaknaald alleen in de voorste lus van de

eerstvolgende steek (tekening 14). Sla de draad

eerstvolgende steek. Sla de draad nogmaals om de

veer 10 cm van het werk af. Haal de draad door

volgende vaste, sla de draad om de naald en haal

nogmaals om de naald en haal de draad door de

naald en haal de draad door de drie lussen op de

de laatste lus en trek aan. De losse draden aan de

de draad door de eerste lus op de naald. Steek de

steek op de naald. Je hebt nu 3 lussen op de naald.

naald.

binnenkant van je werk kun je gewoon laten zitten.

naald in de voorste lus van de volgende steek, sla

Sla de draad weer om de naald en haal deze door

de draad om de naald en haal deze door alle 3 de

de eerste 2 lussen op de naald (tekening 15). Sla de

Dubbele stokjes

kun je de achterkant van een potlood gebruiken.

lussen op de naald (tekening 12 en 13).

draad weer om de naald en haal deze door de

Sla de draad twee keer om de naald en haal de

Haal de afgehechte draad door een stopnaald. Haal

laatste twee lussen op de naald (tekening 16).

naald door de eerstvolgende steek. Sla de draad

de draad door de voorste lussen van de overgeble-

om de naald en haal de draad door de eerste steek

ven steken en trek hiermee het overgebleven gat

op de naald. Je hebt nu vier lussen op de naald.

dicht. Steek de naald met de draad nu enkele keren

*Sla de draad weer om de naald en haal de draad

dwars door het werk, zodat de draad zich goed in

door de eerste 2 lussen op de naald. Herhaal dit

de vulling vasthecht. Knip de draad af.

Vul je werk goed stevig op. Voor de kleine delen

14
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vanaf het * nog 2 keer.

Kleur wisselen
Als je wilt wisselen van kleur, haak dan de steek

15

13

vóór de kleurwisseling tot het punt waarop je 2 lussen op de naald hebt. Knip de eerste kleur af en sla

16

de nieuwe draad over de naald. Maak de steek af in
de nieuwe kleur.
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benodigdheden
Op deze pagina vind je de lijst met benodigdheden
voor de complete kerststal, de benodigdheden per
figuurtje vind je bij de patronen van de figuurtjes
zelf.
Scheepjes Stone Washed
• Ca. 170 g bruin (Brown Agate, kleurnr. 822)
• Ca. 140 g wit (Moon Stone, kleurnr. 801)
• Ca. 130 g roze (Rose Quartz, kleurnr. 820)
• Ca. 120 g lichtbruin (Boulder Opal,
kleurnr. 804)
• Ca. 100 g oker (Yellow Jasper, kleurnr. 809)
• Ca. 75 g donkerbruin (Obsidian, kleurnr. 829)
• Ca. 50 g grijs (Smokey Quartz, kleurnr. 802)
• Ca. 50 g lichtgroen (Canada Jade, kleurnr. 806)
• Ca. 45 g oranje (Coral, kleurnr. 816)
• Ca. 40 g blauw (Turquoise, kleurnr. 824)
• Ca. 40 g paars (Deep Amethyst, kleurnr. 811)
• Ca. 30 g geel (Beryl, kleurnr. 833)
• Ca. 30 g rood (Carnelian, kleurnr. 823)
• Ca. 25 g donkerblauw (Blue Apatite,
kleurnr. 805)
• Ca. 20 g zwart (Black Onyx, kleurnr. 803)
• Ca. 20 g donkerroze (Tourmaline, kleurnr. 836)
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• Ca. 15 g groen (Malachite, kleurnr. 825)
• Ca. 15 g geel (Beryl, kleurnr. 833)
• Ca. 10 g lichtgrijs (Crystal Quartz, kleurnr. 814)
• Ca. 5 g lichtblauw (Larimar, kleurnr. 828)
• Ca. 5 g zandkleur (Axinite, kleurnr. 831)
• 13 paar veiligheidsogen zwart 9 mm
• 4 paar veiligheidsogen zwart 6 mm
• 4 satéprikkers
• Stuk dik karton
• Fiberfill
• Haaknaald nr. 3
• Stopnaald

basisfiguurtje
De mensfiguren uit de kerststal zijn allemaal gebaseerd op hetzelfde basisfiguurtje.
Het patroon voor het basisfiguurtje vind je hieronder. De gebruikte kleuren en eventuele aan
aanpassingen vind je bij de betreffende

Toer 10: 6x (3 v, 2 v samenhaken, 3 v) (= 42 v)

Toer 46: 6x ( 2 v, 2 v samenhaken, 2 v) (= 30 v)

Toer 6: 15 v

Toer 11 t/m 14: 42 v

Toer 47: Haak elke 4e en 5e v samen (= 24 v)

Toer 7: Haak elke 4e en 5e v samen (= 12 v)

Leg het karton op de bodem.

Toer 48: 6x (1 v, 2v samenhaken, 1 v) (= 18 v)

Toer 8 t/m 10: 12 v

Toer 15: Haak elke 6e en 7e v samen (= 36 v)

Vul het hoofd op.

Vul het handje op.

Toer 16 t/m 19: 36 v

Toer 49: Haak elke 2e en 3e v samen (= 12 v)

Toer 11: 12 v

Toer 50: 6x (2 v samenhaken) (= 6 v)

Toer 12: 12 v, maar haak alleen in de achterste lus-

Hecht af. Haal de draad door de overige 6 steken

sen

en trek aan.

Toer 13 t/m 17: 12 v

Werk de draad weg. Borduur met lichtroze het

Toer 18: 4 v, vul het armpje verder op, vouw het

neusje tussen toer 38 en toer 39.

haakwerk dubbel en haak de steken samen met 5 v

Toer 20: 6x (2 v, 2 v samenhaken, 2 v) (= 30 v)
Toer 21 t/m 24: 30 v
Toer 25: Haak elke 4e en 5e v samen

figuurtjes.

(= 24 v)
Toer 26 t/m 29: 24 v

Lijf en hoofd

Toer 30: 6x (1 v, 2 v samenhaken,

Begin onderaan het lijfje. Haak 2 l
of begin met een magische ring.
Toer 1: 6 v in de 1e l of in de magiToer 2: 2 v in elke v (= 12 v)
Toer 3: 2 v in elke 2e v (= 18 v)
Toer 4: 6x (1 v, 2 v in de volgende v, 1 v) (= 24 v)
Toer 5: 2 v in elke 4e v (= 30 v)
Toer 6: 6x (2 v, 2 v in de volgende v, 2 v) (= 36 v)
Toer 7: 2 v in elke 6e v (= 42 v)
Toer 8: 6x (3 v, 2 v in de volgende v, 3 v) (= 48 v)
Trek de gehaakte cirkel om op het stuk karton en
knip het uit.
Toer 9: 48 v, maar haak alleen in de achterste lussen

1 v) (= 18 v)

Rechterarm

Vul het lijfje op.

Haak 2 l of begin met een magische ring.

Toer 31: Haak elke 2e en 3e v sa-

sche ring, 1 hv in de 1e v (= 6 v)

Hecht af.

Toer 1: 6 v in de 1e l of in de magische ring, 1 hv in

men (= 12 v)

de 1e v (= 6 v)

Toer 32: 2v in elke v (= 24 v)

Toer 2: 2 v in elke v (= 12 v)

Toer 33: 2v in elke 4e v (= 30 v)

Toer 3: 2 v in elke 4e v (= 15 v)

Toer 34: 6x (2 v, 2 v in de volgende v, 2 v) (= 36 v)

Toer 4: 15 v

Toer 35: 36 v

Toer 5: Haak voor de duim een bobbel als volgt:

Toer 36: 2 v in elke 6e v (= 42 v)

haak 5 st in dezelfde v, maar maak de steek steeds

Toer 37 t/m 43: 42 v

niet helemaal af (sla de laatste doorhaling over). Je

Toer 44: Haak elke 6e en 7e v samen (= 36 v)

hebt nu 6 lussen op de naald. Sla de draad om de

Toer 45: 36 v

naald en haal deze in één keer door alle 6 lussen,

Bevestig de veiligheidsoogjes tussen toer 39 en 40

14 v (= 15 v)

met een tussenruimte van 10 steken.
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