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Gehaakte zijden kerstbal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal:  

� the original premium recycled silk 

� bamboe haaknaald 6½ 

� vulmateriaal 

� hulpdraad 
 

Werkwijze algemeen:  

� de bal wordt in een spiraal gehaakt, om het begin van de toer te markeren wordt een 

hulpdraad gebruikt 

� minderen: plaats de haak in de v. en haal de draad door, plaats de haak in de 

volgende v. en haal de draad door, maak 1 omslag en haal de draad door alle 3 

lussen op de haak 

� meerderen: maak 2 v. in de v. van de vorige toer 

 

Werkwijze:  

� haak 4 l. en vorm een ring 

� 1e tr.: haak 8 v. in de ring 
� 2e tr.: haak 2 v. in iedere v.  
� 3e tr.: *1v. in de 1e v., 2 v. in de volgende v.*, herhaal tot het einde van de tr. 
� 4e t/m 9e tr.: haak 1v. in elke v.  
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� 10e tr.: * 1v. in ieder van de 2 eerste v., haak 2 v. samen (zie minderen)*, herhaal tot het 

einde van de toer 

� 11e tr.: * 1v. in de 1e v. , haak 2 v. samen*, herhaal tot het einde van de toer 

� 12e tr.: haak alle v. 2 aan 2 samen 

 

 

Afwerking: 

� vul de bal 
� haak de laatste v. 2 aan 2 samen en herhaal dit totdat er nog maar 3 v. over zijn 

� haal de laatste v. door de andere en haak een lus van lossen 
� zet deze met een hv. vast aan de bovenzijde van de bal en hecht stevig af 

 

 

 

 

Materiaal verkrijgbaar bij CeeTee 

Webwinkel:  www.ceetee.nl 

E-mail:  carol@ceetee.nl 

Telefoon: 0515-540333 


