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MATERIAAL
Catania of Limone katoen
haaknaald 2,5 mm
naald
GEBRUIKTE STEKEN EN AFKORTINGEN
Magische ring (m.r.)
Halve vaste (h.v.)
Vaste (v.)
Half stokje (stk.)

schaar
vulling
klein belletje

Picootje (pic.)
Voorste lus (v.l.)
Samenhaken (sh.)

BIJZONDERE STEEK
Picootje: haak 3 l. – haak 1 hv. in het onderste bobbeltje van de 1e l. Picootje gemaakt.
WERKWIJZE
Binnenkant bel
Maak met goudgeel/goud een m.r.
Toer 1: 4 v. in m.r. = 4 v.
Toer 2: 2 v. in elke 2e v. = 6 v.
Toer 3: 2 v. in elke v. = 12 v.
Toer 4: 12 v.
Toer 5: 2 v. in elke 2e v. = 18 v.
Toer 6: 18 v.

Toer 7: 2 v. in elke 3e v. = 24 v.
Toer 8: 24 v.
Toer 9: 2 v. in elke 4e v. = 30 v.
Hecht af en keer binnenste buiten (het
begindraadje zit nu aan de binnenkant. Steek dat
door de m.r. naar de buitenkant). Je hebt nu een
soort kegel.

Buitenkant bel
Maak met goudgeel/goud een ketting van 36 l.
In plaats van deze met een hv. te sluiten, haak je
in de eerste l. van de ketting een v. Zo krijg je ook
een gesloten cirkel maar hoef je niet iedere keer
de toer af te sluiten met een hv. en opnieuw te
beginnen met een l.
Toer 1-4: 36 v.
Toer 5: elke 5e en 6e v. sh. = 30 v.
Toer 6-7: 30 v.
Toer 8: elke 4e en 5e v. sh. = 24 v.
Haak met de kleur van de buitenkant beide
randen met v. aan elkaar.
Vul gaandeweg de kerstklok verder op en verdeel
de vulling goed rond de kegel. Vul hem vooral

Toer 9-14: 24 v.
Toer 15: elke 3e en 4e v. sh. = 18 v.
Toer 16: 18 v.
Toer 17: elke 2e en 3e v. sh. = 12 v.
Toer 18: elke 1e en 2e v. sh. = 6 v.
Toer 19: 18 l. – 1 h.v. in 3e v. van toer 18.
Hecht af.
Vul het kerstklokje lichtjes op en schuif de kegel
met de punt in het klokje.
niet té strak op, anders gaat de binnenkant bol
staan.
Hecht af en werk alle draden netjes weg.
Naai het belletje in het kerstklokje.

Hulstblaadjes
Maak met donkergroen een ketting van 6 l. Haak langs één kant van de ketting heen en langs de andere
kant van de ketting terug. (Je haakt dus niet onder beide lussen van de l. maar alleen in de voorste lus).
Heen: 1 v. in de 2e l. vanaf de haaknaald – 1 hstk. – pic – hstk. – hstk. – pic – hstk. – pic.
Terug: hstk. – pic. – hstk. – hstk. – pic. – hstk. – v. – h.v.
Hecht af.
Maak er twee.
Hulstbesjes
Maak met rood een m.r.
Toer 1: 4 v. in m.r. = 4 v.
Toer 2: 2 v. in elke v. = 8 v.
Toer 3: elke 1e en 2e v. sh. = 4 v.
Hecht af.
Steek de draad door het het besje en door het midden van de m.r. Trek aan en vorm tot een balletje.
Maak er drie.
AFWERKING
Naai de hulstblaadjes en besjes aan de bovenkant van het kerstklokje onder het ophanglusje vast.
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