



Benodigdheden:

-Scheepjes Catona

-3, 25 mm haaknaald, 3 mm kan ook


Gebruikte steken:

-l        losse( n)

-hst    half stokje

-v       vaste(n)

-hv     halve vaste(n)


Info:

-De steken worden achter de steken van de vorige toer gehaakt, de 3e lus.

-Elke toer begint met een vaste en losse = eerste halve stokje

-De ster bestaat uit 5 zijden. Op de foto’s wordt 1 zijde uitgelegd, herhaal dit in de volgende 4 
zijden.


Beschrijving:


1) In magische ring 10 v, sluit met een v op de eerste v, 1 l, dit is het eerste hst van de volgende 
toer.
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sluit met een v op 1e v, haak 1 l = 1e hst

Plaats steekmarkeerder in de l



2)   In dezelfde v 1 hst, 2 l, 2 hst = 1 sterpunt, 1 v in volgende v, 2 hst, 2 l, 2 hst in volgende v, 1 v, 
herhaal tot einde toer. Sluit met een hv in de l en hv in volgende hst.












v naast sterpunt

hv 

Begin van elke toer 

1 v, 1 l in twee 
lossenboog = 1e hst

hv 



3) In de tweelossenboog *1 v + 1 l = 1 hst, 2 hst, 2 l, 3 hst. Haak 2 v samen in de lus achter het 2e 
en 3e hst ( je slaat het 1e hst, de v in het midden en het laatste hst van de vorige toer over ).*        
In de volgende sterpunt weer 3 hst, 2 l, 3 hst.  Herhaal ** 

Suit met een hv in de l, 2 hv in volgende 2 hst.














1e hst sla over4e hst sla over

2 v samen
















Achterkant 


Uitleg 1 zijde, herhaal in de 
volgende 4 zijden.

In deze lus, aan de achterkant, 
komt het eerste hst. Sla over in 
de 3e, 5e, 7e en 8e toer.

Wordt wel gehaakt in de 4e en 
6e toer.

In de hst aan weerszijde van 
de samen gehaakte vasten, 
steeds 2 vasten samen 
haken

In deze lus, aan de achterkant, 
komt het laatste hst. Sla over 
in de 3e, 5e, 7e en 8e toer.

Wordt wel gehaakt in de 4e en 
6e toer

Voorkant



4) In de  tweelossenboog, 1 v + 1 l = 1e hst 2 hst, 2 l, 3 hst, 2 hst, 2 v samen haken, 2 hst ( in 
lussen achter de hst ). Herhaal tot einde toer. Suit met een hv in de losse en 2 hv in de volgende 2 
hst.








zwart = hst    oranje = 2 v samen gehaakt




5) In tweelossenboog *1 v + 1 l = 1e hst, 2 hst, 3 l, 3 hst, sla 1e hst over, 3 hst, 2 v samen haken, 3 
hst, sla 1 hst over*. Herhaal** Sluit de toer met 1 hv in de losse, 2 hv in de volgende 2 hst.


6) In tweelossenboog *1 v + l = 1e hst, 2 hst, 2 l, 3 hst, 5 hst, 2 v samen haken, 5 hst* Herhaal **. 
Eindig de toer zoals vorige toeren.







7) In tweelossenboog *1 v + 1 l, 2 hst, 2 l, 3 hst, sla 1 hst over, 6 hst, 2 v samen haken, 6 hst, sla 
hst over* Herhaal ** Eindig zoals voorgaande toeren.





De ster is nu ca 11 cm. 


8) Optioneel. In tweelossenboog *1 v + 1 l, 2 hst, 2 l, 3 hst, sla 1 e hst over, 7 hst, 2 v samen 
haken, 7 hst, sla volgende hst over* Herhaal ** 

Sluit de toer met een hv in de losse, knip de draad af en hecht af met een onzichtbare verbinding. 
zie foto







Afwerking:


Hecht, eventueel met een contrasterende kleur, aan, een paar steken voor een punt, zodat je de 
draden mooi weg kunt werken achter het werk. 


Haak hv in de achterste lus van de hst, de tweede lus. Voor de tweelossenboog 1 l, 1 v in de 
lossenboog, 1 l , dan weer hv in de achterste lus van de hst, tot het einde van de toer. Hecht de 
draad af.


Tot slot de ster blocken.


Veel haakplezier!


Ina 



Afwerking






