
Bobbiny ster kroonluchter

Benodigdheden:
• 2 sterren metaal 30 cm
• 2 Bobbiny junior (natural gold)
• 1 leren label Merry Xmas 10x3 
• haaknaald 8
• kerstverlichting, led op batterijen

Gebruikte steken:
• losse (l)
• vasten (v)
• halve vasten (hv)
• stokjes (st)
• picootje (3 l, sluit met een hv in de voorkant van 

de laatste v, 4 l, sluit op dezelfde wijze, 3 l, sluit 
ook op dezelfde wijze)
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Werkbeschrijving:

Begin in het dal  van de ster.
toer 1: 15 v, *een picootje haken deze komt op de punt van de ster, 30  v*   herhaal *-* nog 4 maal, eindig 
met 15 v, sluit met een hv in de eerste v. 
toer 2: haak 4 l, (eerste  3 l tellen als eerste st) haak nog een st in dezelfde  steek, *sla 3 steken over en 
haak een cluster van 1 st, 1 l,1 st in dezelfde steek*, herhaal *-* tot het picootje, haak aan de achterkant 
van het picootje je cluster, haak zo door tot het einde van  de toer, sluit met een hv in de 3e l.
toer 3-6: ga met een hv naar de  l opening en haak 4 l en 1 stokje in dezelde lossen opening, ga nu door 
met de clusters haak deze steeds in l opening van de vorige toer. sluit de toer in de 3e l van het begin.
toer 7-11:  3 l, 1 st,  2l, 2 st in de  2l opening van de vorige toer, sla een cluster over en haak nu  steeds dit 
cluster (2 st, 2 l , 2 st ) sluit met hv in de 3el van het begin van de toer.
Nu gaan we de 2e ster aan de kroonluchter vast haken als volgt:
( haak de v om de metalen steer heen) Haak een *v tussen de 2 clusters van de vorige toer,  haak een v op 
elk st, haak 2 v om de l, haak een v op elk st *, ga herhaal *-* op de buitenpunt haak je weer een picootje 
zoals aan het begin ( dit keer op de 1e v die tussen de 2 st in komt van de vorige toer) herhaal dit tot het 
einde sluit met een hv in de 1e v.
Hang de kroonluchter op met 3 koorden.

Bevestig het leren label aan de onderkant, 
hang er wat kerstverlichting in en je ster 
kroonluchter is compleet!
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Het patroon is met veel zorg samengesteld, doch Bobbiny Cords is niet aansprakelijk voor eventuele 
onjuistheden in het patroon.  Dit patroon is voor persoonlijk gebruik, niets uit dit patroon mag worden 

gekopieerd en/of gedeeld zonder toestemming vooraf van Bobbiny Cords.


