
 

* Dit patroon van itsMaris  is  mede mogelijk gemaakt  door een 
samenwerkingsverband met  

   

** Dit patroon is alleen bedoeld voor prive gebruik en mag niet gekopieerd, gepubliceerd   of voor 
commerciële doeleinden gebruikt worden.  

Kleurige kerstboompjes  
  

 
  

  

Deze kleurige kerstboompjes zijn heel leuk als decoratie of om in je kerstboom  

te hangen. Zo krijgen de donkere dagen toch een beetje kleur in huis. 
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Materiaal   

Verschillende kleuren byClaire sparkle 

Naald 3,5 Schaar 

en naald  

 

TIP  

De kerstboompjes zijn opgebouwd uit 3 delen, top, midden en bottom  

 in 3 verschillende kleuren. Je kan ze zelf makkelijk aanpassen door meer of 

 minder delen te haken en te stapelen.  

 

Afkortingen 

Losse = l 

Vaste = v 

Halve vaste = hv 

Steek = st 

 

Deel 1 (top) 

Toer 1: Haak 2 l en haak in de 1e l 6 v en sluit met hv.  

Toer 2: Haak 1 l, 1 v in elke st (6 v) en sluit met een hv in de 1e v, dus niet in de losse (dit geldt 

voor alle toeren). 

Toer 3: Haak 1 l, 2 v in elke st (12 v) en sluit met een hv in de 1e v. 

Toer 4: Haak 1 l, 1 v in elke st (12 v) en sluit met een hv in de 1e v.  

Toer 5: Haak 1 l, 1 v in elke st (12 v) en sluit met een hv in de 1e v.  

Toer 6: Haak 1 l, haak in elke 2e st 2v (18 v), sluit met een hv en hecht de draad af.  

 

Deel 2 (midden) 

Haak toer 1 t/m 6 van deel 1 en ga verder met toer 7. 

Toer 7: Haak 1 l, 1 v in elke st (18 v) en sluit met een hv. 

Toer 8: Haak 1 l, 1 v in elke st (18 v) en sluit met een hv. 

Toer 9: Haak 1 l, haak in elke 3e st 2 v (24 v), sluit met een hv en hecht de draad af.  

 

Deel 3 (bottom) 

Haak toer 1 t/m 9 van deel 1 en 2 en ga verder met toer 10. 

Toer 10: Haak 1 l, 1 v in elke st (24 v) en sluit met een hv. 

Toer 11: Haak 1 l, 1 v in elke st (24 v) en sluit met een hv. 

Toer 12: Haak 1 l, haak in elke 4e st 2 v, sluit met een hv en hecht de draad af. 

 

Je hebt nu 3 delen, deze ga je stapelen. Haal de begindraden door de opening en maak 

een knoopje strak bovenop het 1e deel, zodat ze niet kunnen schuiven. Daarna maak je 

nog een knoopje iets hoger zodat je een lus krijgt.  

 

Ik wens je hele gezellige en kleurrijke feestdagen. 

 

Liefs, Mariska 

 

Ps.  

Ik zou het leuk vinden om deze kerstboompjes terug te vinden op facebook of instagram, 

gebruik hiervoor de #kleurigekerstboompjes. 

 


