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Kerststerren 

 

Kerstmis is in zicht, dus is het hoog tijd om werk te maken van versieringen. Met een paar leuke 

gehaakte sterren breng je in geen tijd sfeer in huis. Hieronder vind je een patroon voor een kleine en 

een grote ster. Door te wisselen met verschillende kleuren, kun je een heel arsenaal aan sterren maken. 

Veel plezier en alvast fijne feesten!  

 

Kleine ster 

 
 
 
 
 

 
 
 

1e toer: haak 5 lossen en sluit met een halve vaste. Op die manier heb je 
een mooie opening in het midden van je ster. Daarmee kun je hem dan 
aan de boom hangen. 
 
2e toer: maak 5 groepjes van 3 stokjes, gescheiden door 2 lossen. Dat doe 
je zo: haak 2 lossen (het eerste stokje) en haak dan nog 2 stokjes en 2 
lossen. Haak nu een groepje van 3 stokjes en dan opnieuw 2 lossen. 
Herhaal dit nog 3 keer. Nu heb je 5 groepjes van 3 stokjes. Sluit met een 
halve vaste in de bovenste steek van het eerste stokje. Wissel nu 
eventueel van kleur.  
Op de foto zie je groepjes van 2 stokjes omdat dit een dikkere en stuggere 
wol is dan de andere wol die ik gebruikte. Je kunt zelf dus ook wat met het 
aantal stokjes spelen.  
 
3e toer: haak een halve vaste in de volgende steek. Zo kom je aan de 
eerste opening tussen 2 groepjes stokjes. In die opening haak je de eerste 
arm van de ster. Elke arm maak je als volgt: 2 stokjes, 1 dubbel stokje, 2 
lossen, 1 dubbel stokje, 2 stokjes. Wanneer je arm af is, haak je een halve 
vaste in het tweede stokje van het groepje van 3 van de vorige rij. Werk zo 
heel de ster af. Wissel op het eind eventueel van kleur.  
 
4e toer: haak een vaste in elke steek tot je aan de twee lossen bovenaan 
de eerste sterrenarm komt. Haak een vaste in die opening van twee 
lossen. Om een punt te maken aan de arm van de ster, haak je 3 lossen en 
dan een halve vaste in de eerste losse. Zo krijg je een klein bolletje aan het 
uiteinde van de sterrenarm. Haak opnieuw een vaste in de opening van de 
twee lossen en haak een vaste in elke steek tot je aan de twee lossen 
bovenaan de volgende sterrenarm komt. Herhaal tot je de hele ster bent 
rondgegaan. Maak een halve vaste en bind af.  
 
Je kunt altijd nog een koordje in één van de punten hangen om hem op te 
hangen.  
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Grote ster 

Je maakt de kleine ster groter door een toer toe te voegen tussen de tweede en de derde toer.  

 

 

1e en 2e toer: hetzelfde als voor de kleine ster.  
 
3e toer: In deze toer haak je in elke van de 5 openingen van de vorige toer 
(de 2 lossen tussen de groepjes stokjes) 6 stokjes. Je begint deze rij door 
het werk om te draaien en 2 lossen (eerste stokje) en 2 stokjes te haken in 
de eerste opening. Haak 2 lossen en haak opnieuw 3 stokjes in dezelfde 
opening. Haak nu (zonder lossen te haken) 3 stokjes in de volgende 
opening, gevolgd door 2 lossen en opnieuw 3 stokjes in dezelfde opening. 
Herhaal tot je rond bent en sluit af met een halve vaste in de bovenste 
steek van het eerste stokje. Wissel nu eventueel van kleur.  
 
4e toer: zelfde als derde toer hierboven.  
 
5e toer: zelfde als vierder toer hierboven.  

 


