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Kerstklok van gerecyclede zijde 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal:  

� The original premium recycled silk 

� bamboe haaknaald nr. 6½ 

� klein belletje 
� katoenen hulpdraad 
 

Werkwijze algemeen:  

�  gebruikte steken: lossen, vasten en halve vasten 
� de bel wordt spiraalvorming gehaakt, het begin van de toer wordt aangegeven met 

een hulpdraad 

 

Werkwijze:  

� haak 4 l. en vorm een ring door te sluiten met een h.v., laat een lange draad over om 

later de lus en de klepel van te kunnen haken zonder apart aan te hoeven hechten 

� 1e tr.: haak 6 v. in de ring 
� 2e tr.: 2 v. in iedere v. 
� 3e tr.: * 1 v. in de 1e v., 2 v. in de 2e v.* herhaal van * tot *  
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� 4e tr.: * 1 v. in iedere van de eerste 2 v. , 2 v. in de 3e v.*, herhaal van * tot * 
� 5e t/m 10e tr.: 1 v. in elk v.  

� 11e tr.: * 1 v. in de 1e v., 2 v. in de 2e v.*, herhaal van * tot * 
� 12e tr.: 1v. in elke v. 
� 13e tr.: * 3 l., 1 v. in de 1e l., sla 1 v. over, 1 v. in de volgende v.*, herhaal van * tot * 
� knip de draad af en hecht af 
 

Afwerking: 

� lusje: haak met de begindraad 20 lossen en zet vast met een h.v. aan de bovenzijde 

� haal het restant van de draad naar de binnenzijde van het klokje en bevestig er het 
belletje aan 

� hecht de draad af. 
 

 

 

 

Materiaal verkrijgbaar bij CeeTee 

Webwinkel:  www.ceetee.nl 

E-mail:  carol@ceetee.nl 

Telefoon: 0515-540333 


