
 

Gehaakte Kerstster 

Om deze kerstster te haken, maak je 2 dezelfde delen, die je op elkaar naait en vult met wat fibrefill of 

kussenvulling. 

Het duurt ongeveer een half uurtje om er eentje helemaal klaar te hebben. Met een bolletje haakkatoen 

van 50 gram kun je ongeveer 10 kerststerretjes haken; het lurex garen neemt maar 2 gram per kerstster. 

Benodigdheden 

Haaknaald nummer 3 of haaknaald nummer 3,5 

Geel haakkatoen. Of rood gemerceriseerd haakkatoen, ook mooi, want dat glanst een beetje. Wit 

haakkatoen met goud lijkt me ook prachtig. 

Lurex glitter garen, goud, of een andere kleur die goed bij je haakkatoen past 

Vulling om de kerststerretjes op te vullen 

Werkbeschrijving 

Maak een magische ring met 5 steken erin. Kijk op dit youtubefilmpje hoe je een magische ring maakt. 

Toer 1: elke steek 2 steken = 10 steken 

Toer 2: elke 2e steek 2 steken = 15 steken 

Toer 3: elke 3e steek 2 steken = 20 steken 

Toer 4: halve vaste, en dan voor de punten: *) 6 lossen, terug in 2e steek insteken van de lossenstreng: 

vaste, half stokje, stokje en dubbelstokje, vastzetten op de basisvorm door met een hv in de 5e steek 

vast te zetten, herhaal *) 4 maal. Haal je draad door de steek, maar hou er een lange draad aan, 

ongeveer 30 cm. 

Naai dan met deze lange draad de ruimtes dicht tussen de punten en de basisvorm. Doe dit aan de 

binnenkant van het werk. De ruimtes tussen de stokjes van de punten laat je open, die hoeven niet dicht 

genaaid. Hecht de beide draadjes af. 

Je krijgt nu een bolle "sheriff"-ster, de helft van je gehaakte kerstster. 



Maak er nog eentje, maar nadat je klaar bent met het haken van de andere helft van deze kerstster, dan 

haal je een nog langere draad door de steek. Een meter is voldoende. Knip af. 

Hecht eerst je begindraad af en doe dan je naald aan de lange draad. Naai daarmee, net als bij de eerste 

ster, de ruimtes dicht tussen de punten en de basisvorm. Naai daarna de twee sterren met de 

binnenkant naar elkaar toe met een overhandse steek aan de zijkanten aan elkaar. Houd een ruimte 

open om te vullen. Vul de ster met een klein plukje vulsel. Naai de ster dicht. Eindig bij de uiterste punt 

van één van de 5 punten. Haak daar nu nog een koordje van 18 lossen (je steekt eerst in de punt van de 

ster met je haaknaald en pakt zo een lus. Met die lus haak je verder). Hecht af en naai dit eindje aan de 

punt, zodat je een lus krijgt. 

Klaar is je gehaakte kerstster! 

 

https://allkindsofthings.nl/kerstster-haken-gratis-haakpatroon/ 
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