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KERSTBAL 
 

Materiaal 

 Scheepjeswol katoen 8 – weinig in diverse kleuren 

 haaknaald 2.5mm 

 kerstbal van 7.5 cm in diameter (of vul mooi rond met polyester vulling!) 

 maasnaald 

u kan willekeurig  4ply/garen gebruiken 

gebruikt u  DK sort garen (met 3.5mm haaknaald) moet u waarschijnlijk 2 rnd laten 

vervallen.  

Afkortingen: (vertaald uit US termen) 

 hv – halve vaste 

 -l – losse 

 v – vaste 

 stk– stokje 

 omsl. – omslag 

 Beg. – begin 

 St – steek 

Speciale Steken 

Spike steek of lange vaste : steek de naald tussen  2stk van ronde 2, 1 omslag, trek een lus 

op tot de werkende rij, 1 omslag en trek door beide lussen op de naald. 
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Patroon Instructies  x 2 

 

 
Met 1e kleur, opzet ( magische ring of 2-l methode). 

rnd 1 : 3-l (= 1e stk), 11stk in de opzet, sluit m/hv in de top v/d beginlosse.. knip de draad af. 

(12stk) 

rnd 2 : volgende kleur, aanhechten in rnd 1. 3-l (= 1e stk), 1stk in dezelfde st, dan 2stk in 

elke st rond, sluit m/hv in de top v/d beginlosse knip de draad af. (24stk) 

rnd 3 : volgende kleur, aanhechten tussen 2stk van rnd 2. 3-l (= 1e stk), 1stk in dezelfde 

ruimte, 1-l, 2 st overslaan * 2stk in volg ruimte, 1-l, 2 st overslaan; herhaal * rond, sluit m/hv 

in de top v/d beginlosse, knip de draad af. (24stk, 12 -l-lussen) 
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rnd 4 : volgende kleur, aanhechten in top v/h 1e stk van willekeurig 2stk set in rnd 3, 1-l, 1v 

in dezelfde st, 1v in volg st, 1 spike steek (zie speciale steken) in de -l-lus, steek de naald 

tussen 2stk van rnd 2, * 1v in volg 2 st, 1 spike steek; herhaal * nog 10 x, sluit m/hv in 1e st. 

knip de draad af. (24v, 12 spike st) 
 

rnd 5 - 7 : volgende kleur, aanhechten in willekeurige st. 1-l, 1v in elke st rond. sluit m/hv. 

knip de draad af. (36v) 

draden afhechten. 
 

De bal gaat een beetje goven na  ronde 5. Bij gebruik van DK garen, 1-2 rnd met v is ruim 

voldoende.  

Pas de bal over een traditionele kerstbal, het moet strak zitten. 
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Afwerking: 
 

Als beide delen gehaakt zijn , leg ze om de bal, met de goede kant naar buiten. 

Gebruik een passende kleur (of afstekende kleur!) naai de 2 delen samen, licht gerekt op 

de bal. Maak een hang-lus. afkanten. 

 

 
Maak deze kerstballen als cadeau , of voor uw eigen kerstboom! 

 

 
 

 

 
Blijf op de hoogte van mijn nieuwe designs - 

https://www.instagram.com/anniedesigncrochet/ 

 

 
Dit patroon is uitsluitend voor persoonlijk gebruik.  

U mag het product verkopen.  

Waardering aan de site van AnnieDesign voor dit patroon is altijd gewaardeerd! 

http://www.instagram.com/anniedesigncrochet/

