Happiness with yarn
www.happinesswithyarn.com

Benodigdheden
●
●
●
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Verschillende kleuren ByClaire
katoen
Verschillende kleuren ByClaire
Sparkle
Haaknaald 3 of 3,5mm afhankelijk
hoe strak/los je haakt
Stopnaald

Afkortingen
stk - Stokje
hstk - Half Stokje
l - lossen
hv - halve vasten

Gebruik het geschreven patroon of de haakdiagram onderaan het patroon.
Start met een magische ring.
Toer 1
Haak in de ring 3 l (telt als eerste stk) en 11 stk, sluit met een hv (12 stk)
Toer 2
Haak 2 l (telt als 1ste hstk) en 1 hstk in dezelfde steek, 2 l, 3 l, in de 3de l één hv (picot), 2l,
*sla één steek over en haak 2 hstk in één steek, 2l, 3l, in de 3de l één hv (picot) 2l*, herhaal
*-* nog 4 keer. Je haakt in totaal 12 hstk en 6 ster puntjes. Sluit de toer met een hv.
Toer 3
Haak 2 l (telt als 1ste hstk) en 1 hstk in dezelfde steek, 3 l, 3 l, in de 3de l één hv (picot), 3l,
*sla één steek over en haak 2 hstk in één steek, 3l, 3l, in de 3de l één hv (picot) 3l*, herhaal
*-* nog 4 keer. Je haakt in totaal 12 hstk en 6 ster puntjes. Sluit de toer met een hv.
Hecht af.
Je ster is nu klaar.
Maak er een lusje aan om hem op te kunnen hangen. Maar je kunt ze ook gebruiken om een
slinger van te maken of als versiering aan een kerstkaart.
Tip
Haak je alleen toer 1 & 2 dan
heb je een klein sterretje.
Hecht na toer 2 dan de draad
af.
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