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Dit schattige kerstboompje kun je op 2 manieren maken met 1 patroon.
Je maakt er een ronde versie van of je maakt er een meer platte driehoekige versie van.
Wat stokjes uit de tuin als stam en een leuke plak van een dikker stammetje en je hebt
een leuke kerst decoratie. Oh ja, een beetje leuk versieren, maar dat lijkt me geen
probleem!
Gebruikt Materiaal:
Zeeman Royal (100% acryl, 100gr/240m)
Haaknaald 3
Schaar, naald, vulling, een stokje, een schijfje van een tak en wat versierseltjes.
Misschien een boormachine en een zaag, om een schijf van een tak te zagen en er een
gaatje in te boren waar de boom in komt te staan.
Gebruikte steken:
MR
: Magische Ring
V
: Vaste
2V in 1
: Meerderen
2V samen
: Minderen
Boom
Toer 1. 6V in MR
Toer 2. 6V
Toer 3. (1V, 2V in 1V) 3x herhalen
Toer 4. 9V
Toer 5. (2V, 2V in 1V) 3x herhalen
Toer 6. 12V
Toer 7. 1V, 2V in 1V, (3V, 2V in 1V) 2x, 2V
Toer 8 – 9. 15V
Toer 10. (4V, 2V in 1V) 3x herhalen
Toer 11 – 12. 18V
Toer 13. 1V, 2V in 1V, (5V, 2V in 1V) 2x, 4V
Toer 14 – 15. 21V
Toer 16. (6V, 2V in 1V) 3x herhalen
Toer 17 – 18. 24V
Toer 19. 2V, 2V in 1V, (7V, 2V in 1V) 2x, 5V
Toer 20. 13V, 2V in 1V, 13V
Toer 21. 28V
Toer 22. (6V, 2V in 1V) 4x herhalen
Toer 23 – 25. 32V
Toer 26. 2V, 2V in 1V, (7V, 2V in 1V) 3x, 5V
Toer 27 – 29. 36V
Toer 30. (8V, 2V in 1V) 4x herhalen
Toer 31 – 33. 40V
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Vul de boom op. Wil je een ronde boom, dan vul je het stevig op. Wil je een smallere
driehoekige boom, dan vul je niet te strak op.
Wil je een ronde boom dan kun je nu afhechten en de onderkant gaan haken.
Wil je een plattere driehoekige boom dan ga je verder met Toer 34.
Toer 34. Alleen Achterste Lussen: (2V samen) 2x, 13V, (2V samen) 3x, 15V, 2V samen
(34)
Hecht af. Laat een lange draad. Je vouwt de onderkant dicht en je naait Toer 34 dicht
door de binnenste lussen aan elkaar te naaien. Vergeet niet het stokje eerst in de boom
te steken.
Onderkant
Toer 1. 6V in MR
Trek de MR nog niet te strak aan. Het stokje moet er nog doorheen.
Toer 2. 2V in elke V
Toer 3. (1V, 2V in 1V) 6x herhalen
Toer 4. (2V, 2V in 1V) 6x herhalen
Toer 5. 1V, 2V in 1V, (2V, 2V in 1V) 7x, 1V
Toer 6. (3V, 2V in 1) 8x herhalen
Hecht af, laat een lange draad.
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Stop het stokje in de boom, schuif de onderkant erover heen. Trek strak aan. Naai de
onderkant vast aan de boom. Gebruik alleen de binnenste lussen.
Versieren maar!
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