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Ik heb altijd een zwak gehad voor volle brede kerstbomen; liefst bovenop een auto! Het 
ontwerp voor deze boom is daaruit voortgekomen. Hij kan natuurlijk gewoon staan om 
mooi te zijn... maar met lichtjes bovenop een auto steelt hij de show!  
 
Veel plezier met het maken van deze leukerd! 
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WERKWIJZE 
 
LET OP: Als je gehaakt hebt in de AL, dan is het de bedoeling dat je de volgende lijn weer door 
beide lussen haakt. Let op, in het patroon staat duidelijk aangegeven wanneer in de AL 
gehaakt moet worden. De voorste lussen gebruik je straks om de schulprand aan te zetten! 
 
 
Werkwijze 
begin met groen katoen 
 
R 1: 6 v in een magische ring             [6] 
R 2: 1 v in elke v                                      [6] 
R 3: 1v, 1 v meerd 3x                                   [9] 
R 4: 1 v in elke v                                            [9] 
R 5: 2 v, 1 v meerd 3x                              [12] 
R 6: 1 v in elke v AL                                        [12] 
R 7: 1 v, 1v meerd 6x                             [18] 
R 8: 1 v in elke v AL                                             [18] 
R 9: 2 v, 1 v meerd 6x                                  [24] 
R10: 3 v, 1 v meerd 6x                                       [30] 
R11: 1 v in elke v AL                                [30] 
R12: 4 v, 1 v meerd 6x                                [36] 
R13: 1 v in elke v AL                                 [36] 
R14: 5 v, 1 v meerd 6x                                       [42] 
R15: 1 v in elke v AL                                           [42] 
R16: 6 v, 1 v meerd 6x                           [48] 
R17: 1 v in elke v AL                                            [48] 
R18: 1 v in elke v                                                [48] 
R19: 1 v in elke v AL                                          [48] 
R20: 7 v, 1 v meerd 6x                                      [54] 
R21: 1 v in elke v AL                                      [54] 
R22: 8 v, 1 v meerd 6x                                    [60] 

WAT HEB JE NODIG? 
    
groen katoen ( 50 gram) 
restje bruin katoen voor de stam 
fiberfill voor de vulling 
haaknaald 2.5 
stopnaald 
 

AFKORTINGEN 
 
v = vaste 
st = stokje 
AL = achterste lus 
meerd = meerderen door 2 v in 1 steek 
te haken 
mind = minderen door 2 v samen te 
haken 
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R23: 1 v in elke v AL                                          [60] 
R24: 1 v in elke v                                                [60] 
R25: 1 v in elke v                                                [60] 
R26: 8 v, 1 v mind 6x                                     [54] 
Boom stevig opvullen 
R27: 1 v, 1 v mind (de hele ronde)    [36] 
R28: de hele ronde 2 v samen haken          [18] 
 
Bruin katoen aanhechten, je gaat nu verder met het vormen van de stam. Blijf vullen tot het 
einde toe. 
 
R29: 1 v, 1 v mind 6x                                     [12] 
R30- R35: 1 v in elke v (6 rondes)                 [12] 
R36: 1 v, 1 v meerd 6x                                 [18] 
R37: 1 v, 1 v mind 6x AL                                 [12] 
 
Hecht af: Haal de draad door een naald, haal de draad door alle buitenste lusjes van de 
voorgaande ronde, trek stevig aan en hecht af. De basis voor de boom is nu klaar. Nu komt 
het leuke gedeelte (met een beetje kramp in je hand... sorrryyyy). 
 
Plaats de boom met de kruin naar je toe en begin in de (voor de boom) onderste lussenrij. 
Hecht met groen aan en haak de schulpranden als volgt: 
 
Lus 1: 1 v, 2 st 
Lus 2: 2 st, 1 v 
Lus 3: 1 v 
 
Herhaal bovenstaande steken over de volledige ronde en hecht af. Je komt een beetje scheef 
uit, maar dat kun je oplossen door de laatste v in de eerste v te maken! 
 
Herhaal dit elke lussenronde. 
 
Klaar! Je kunt de boom versieren met kleine kerstballen: 6v in een magische ring, 2 rondes 6 
v, afhechten. En, met een snoer lichtjes op batterij zodat je boom overal geplaatst kan 
worden! 
 
 
 

 
Dit patroon is exclusief ontworpen voor de website van Gek op Haken (www.GekopHaken.nl). 
Het patroon mag niet worden gedeeld, verspreid, vertaald of gekopieerd en is alleen voor 
eigen gebruik. Het gehaakte product mag in een kleine oplage verkocht worden. Verwijs dan 
wel altijd naar de ontwerper van het patroon. 
 
 
 
 

http://www.gekophaken.nl/
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SOCIAL MEDIA 
 
Graag zien we jullie creaties op Instagram en Facebook! Als je de volgende tags gebruikt 
kunnen wij het zien:  
Instagram: @marjanvanderleer en @gekophaken 
Facebook: @Bij Marjan en @Gek op Haken 
En eventueel de volgende hashtags: #marjanvanderleer en #gekophakenproject 
 
 
Veel haakplezier! 
 
Lieve groeten,  
Marjan 


