
 

 

  

 

KERSTSLINGER 
Koperdraadje 2020 

KERSTSLINGER 
Kijk wat een leuke vrolijke slinger vol met 

gehaakte kerst figuurtjes. 
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Kerstslinger: 

Benodigdheden: 
Haaknaald 2,5 of 3 
Catona: groen, donkergroen, rood, geel, creme 
Glittergaren 
Stopnaald 
Dennenboom 

Belangrijk om te weten: 
De lossen aan het begin van de toer tellen niet mee. Dus je begint elke toer met een vaste of stokje in 
de 1e steek, waar je de vorige toer met een halve vaste hebt in gesloten. 
 
Toer 1: Haak 24 lossen en sluit met een halve vaste in de 1e losse. 
Toer 2: Haak 2 lossen, haak in de 1e losse een half stokje, haak in elke losse een half stokje, sluit met 
een halve vaste in het eerste halve stokje. (24 halve stokjes) 
Toer 3: Haak een losse, *haak een vaste, sla 1 steek over, haak in de voorste lus 5 stokjes, sla 1 steek 
over*, *-* Herhaal 5x, sluit af met een halve vaste in de 1e steek. 
Toer 4: Haak 2 lossen, *haak een half stokje, haak in de overgeslagen steek een half stokje, haak in 
de achterste lus een half stokje, haak in de volgende overgeslagen steek een half stokje*, *-* Herhaal 
5x, sluit af met een halve vaste in de 1e steek. (24 halve stokjes) 
Toer 5: Haak 2 lossen, *haak 4 halve stokjes, haak 2 halve stokjes samen*, *-* Herhaal 3x, sluit af 
met een halve vaste in de 1e steek. (20 halve stokjes) 
Toer 6: Haak een losse, *haak een vaste, sla 1 steek over, haak in de voorste lus 5 stokjes, sla 1 steek 
over* *-* Herhaal 4x, sluit af met een halve vaste in de 1e steek. 
Toer 7: Haak 2 lossen, *haak een half stokje, haak in de overgeslagen steek een half stokje, haak in 
de achterste lus een half stokje, haak in de volgende overgeslagen steek een half stokje*, *-* Herhaal 
4x, sluit af met een halve vaste in de 1e steek. (20 halve stokjes) 
Toer 8: Haak 2 lossen, *haak 3 halve stokjes, haak 2 halve stokjes samen*, *-* Herhaal 3x, sluit af 
met een halve vaste in de 1e steek. (16 halve stokjes) 
Toer 9: Haak een losse, *haak een vaste, sla 1 steek over, haak in de voorste lus 5 stokjes, sla 1 steek 
over* *-* Herhaal 3x, sluit af met een halve vaste in de 1e steek. 
Toer 10: Haak 2 lossen, *haak een half stokje, haak in de overgeslagen steek een half stokje, haak in 
de achterste lus een half stokje, haak in de volgende overgeslagen steek een half stokje*, *-* Herhaal 
3x, sluit af met een halve vaste in de 1e steek. (16 halve stokjes) 
Toer 11: Haak 2 lossen, *haak 2 halve stokjes, haak 2 halve stokjes samen*, *-* Herhaal 3x, sluit af 
met een halve vaste in de 1e steek. (12 halve stokjes) 
Toer 12: Haak een losse, *haak een vaste, sla 1 steek over, haak in de voorste lus 5 stokjes, sla 1 
steek over* *-* Herhaal 2x, sluit af met een halve vaste in de 1e steek. 
Toer 13: Haak 2 lossen, *haak een half stokje, haak in de overgeslagen steek een half stokje, haak in 
de achterste lus een half stokje, haak in de volgende overgeslagen steek een half stokje*, *-* Herhaal 
2x, sluit af met een halve vaste in de 1e steek. (12 halve stokjes) 
Toer 14: Haak 2 lossen, *haak 1 half stokje, haak 2 halve stokjes samen*, *-* Herhaal 3x, sluit af met 
een halve vaste in de 1e steek. (8 halve stokjes) 
Toer 15: Haak een losse, *haak een vaste, sla 1 steek over, haak in de voorste lus 5 stokjes, sla 1 
steek over* *-* Herhaal 1x, sluit af met een halve vaste in de 1e steek. 
Toer 16: Haak 2 lossen, *haak een half stokje, haak in de overgeslagen steek een half stokje, haak in 
de achterste lus een half stokje, haak in de volgende overgeslagen steek een half stokje*, *-* Herhaal 
1x, sluit af met een halve vaste in de 1e steek. (8 halve stokjes) 
Toer 17: *Haak 2 halve stokjes samen* *-* Herhaal 3x, sluit af met een halve vaste in de 1e steek. (4 
halve stokjes) 
Hecht af, door met de naald door alle 4 de steken te gaan en aan te trekken en af te hechten. 
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Sneeuwvlok: 

Toer 1: Haak in een magische ring 2lossen (1e halve stokje), 2 halve stokjes, 2 lossen,*3 halve stokjes, 

2 lossen* *-* herhaal nog 5x en sluit af met een halve vaste in het 1e halve stokje. 

Toer 2: *Haak een vaste op het 2e en 3e halve stokje, haak om de lossenboog 2 halve stokjes, 5 lossen 

sluit deze met een halve vaste in de 1e losse, 7 lossen sluit deze met een halve vaste in de 1e losse, 5 

lossen sluit deze met een halve vaste in de 1e losse, 2 halve stokje*, *-* herhaal nog 5 keer en sluit af 

met een halve vaste in de 1e vaste, hecht af. 

Ster: 

Toer 1: Haak in een magische ring 2lossen (1e halve stokje), 2 halve stokjes, 2 lossen,*3 halve stokjes, 
2 lossen* *-* herhaal nog 4x en sluit af met een halve vaste in het 1e halve stokje. 
Toer 2: *Haak in de middelste van de 3 stokjes een vaste, haak om de lossenboog 3 halve stokjes, 4 
lossen, 3 halve stokjes* *-* herhaal nog 4x en sluit af met een halve vaste in de 1e vaste. 
Toer 3: *haak een vaste op het 2e en 3e halve stokje, haak om de lossenboog, 3 halve stokjes, 1 
stokje,  3 halve stokjes, haak een vaste op het 2e en 3e halve stokje, haak een halve vaste*, *-
*herhaal nog 4 keer en sluit af met een halve vaste in de 1e vaste, hecht af. 
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Kerstbel: 

Toer 1: Haak 6 vasten in een magische ring. (6) 
Toer 2: Haak in elke vaste, 2 vasten. (12) 
Toer 3: *Haak 1 vaste, haak in de volgende vaste, 2 vasten *,  *-* herhaal 5x. (18) 
Toer 4-7: Haak in elke vaste een vaste. (18) 
Toer 8: Haak in de achterste lus. *Haak 2 vasten, haak in de volgende vaste, 2 vasten *,  *-* herhaal 
5x. (24) 
Toer 9: *Haak 2 vaste, haak in de volgende vaste, 2 vasten *,  *-* herhaal 7x (32). 
Hecht af. 
 
Klepel: 
 
Haak in een magische ring 4 vasten, sluit met een halve vaste in de 1e vasten. Haak nog 6 lossen en 
naai hem in de binnenkant van de kerstbel. 
 
Hulstblad: 

Toer 1: Haak 11 lossen. 
Toer 2: Haak vanaf de 2e losse van je haaknaald, 2 vasten, 2 halve stokjes, 2 stokjes, 2 halve stokjes, 2 
vasten, haak aan de andere kant van de lossen, 2 vasten, 2 halve stokjes, 2 stokjes, 2 halve stokjes, 2 
vasten, haak 2 lossen en sluit af met een halve vaste in de 1e steek.  
Toer 3: Haak in de volgende steek een halve vaste, haak een vaste, haak 2 lossen, sluit in de 2e losse 
met een halve vaste, haak een vaste, haak een halve vaste, haak een vaste, haak 2 lossen, sluit in de 
2e losse met een halve vaste, haak een vaste, haak twee halve vasten, haak een vaste, haak 3 lossen, 
sluit in de 3e losse met een halve vaste, haak een vaste, haak 2 halve vasten, , haak een vaste, haak 2 
lossen, sluit in de 2e losse met een halve vaste, haak een vaste, haak een halve vaste, haak een vaste, 
haak 2 lossen, sluit in de 2e losse met een halve vaste, haak een vaste, haak 3 halve vasten, haak nog 
3 lossen als steeltje, hecht af. 
 
Besjes: 
Haak in een magische ring 4 vasten, sluit met een halve vaste in de 1e vasten en naai het besje op het 
hulstblad. 
 

 
 
Slinger: 
Haak 50 lossen, haak met een vaste het eerste item aan de slinger, haak 15 lossen, haak met een 
vaste het 2e item aan de slinger… enz. Eindigt met 50 lossen.  
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