Kerstballen
materialen:
ik heb katoen gebruikt.
huidkleur voor de hoofdjes ( bijna 1 bol van 50 gram)
geel voor de ster en haren van de engel en kronen ( kan in verschillende kleuren)
bruin voor de os
lichtbruin voor de os
grijs voor de ezel
wit voor het mutsje van kindje Jezus en de ezel en het schaap
ecru voor het schaap
rood voor de kronen en tulband
blauw voor hoofddoeken
grijs voor hoofddoek
wol voor haren en baarden ( naar eigen inzicht)
veiligheid oogjes: voor 8 hoofdjes. 8 mm groot
zwart borduur garen
gebruikte steken:
hv= halve vaste
v = vaste
hst= halfstokje
st= stokje
L= losse
pc= popcornsteek over 4 stokjes ( uitleg bij het schaap)
de hoofdjes zijn zo gemaakt dat de magische ring, de onderkant vormt. De laatste ronde is dus de
ronde die je verstopt onder de kapjes of onder de kroontjes...
Hoofd:
R 1: 6 v in een magische ring
R 2: meerd in elke v
R 3: 1v, 1 meerd 6x
R 4: 2v, 1 meerd 6x
R 5: 3v, 1 meerd 6x
R 6: 4v, 1 meerd 6x
R 7: 5v, 1 meerd 6x
R8-R14: 1v in elke v ( 7 rondes)
R15: 5v, 1 mind 6x
R16: 4v, 1 mind 6x
R17: 3v, 1 mind 6x
hoofje vullen en blijven vullen tot het einde
R18: 2v, 1 mind 6x
R19: 1v, 1 mind 6x
R20: 1 mind 6x
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Bevestig de oogjes in het hoofdje, als je veiligheid oogjes gebruikt, tussen R 10 en R 11 met
7steken ertussen. Gebruik je geen veiligheid oogjes dan borduur je oogjes op die hoogte op het

hoofdje.
Hecht af: haal de draad door de voorste lussen van elke steek van R20. Trek aan en het gat dicht
zich. Afhechten door de draad in het hoofdje weg te werken.
Elke hoofdje voorzien van een neusje is persoonlijk, dus leef je uit...

Aankleding hoofdjes:
Maria ( blauw of welke kleur je wilt) en kindje Jezus ( wit):
mutsjes:
R 1: 6 v in een magische ring
[6]
R 2: meerd in elke v
[12]
R 3: 1v, 1 meerd 6x
[18]
R 4: 2v, 1 meerd 6x
[24]
R 5: 3v, 1 meerd 6x
[30]
R 6: 4v, 1 meerd 6x
[36]
R 7: 5v, 1 meerd 6x
[42]
R 8: 6v, 1 meerd 6x
[48]
R 9-R 15: 1 v in elke v ( 7 rondes)
[48]
afhechten.
Plaats het hoofdje in de muts, zo dat de oogjes je aankijken. Naai het mutsje vast.
Jozef ( donkerblauw) en de herder ( grijs):
kapjes:
R 1: 6 v in een magische ring
[6]
R 2: meerd in elke v
[12]
R 3: 1v, 1 meerd 6x
[18]
R 4: 2v, 1 meerd 6x
[24]
R 5: 3v, 1 meerd 6x
[30]
R 6: 4v, 1 meerd 6x
[36]
R 7: 5v, 1 meerd 6x
[42]
R 8: 6v, 1 meerd 6x
[48]
R 9-R 12: 1 v in elke v ( 4 rondes)
[48]
ga verder met de achterkant van het kapje, deze toeren haak je heen en weer.
Begin in R 13: 2 losse en 32 stokjes, 1 losse ( keer om)
R 14: 33 stokjes
R 15: 33 stokjes
hecht af. Plaats het kapje op het hoofje zodat het doekje over het achterhoofd valt.
Borduur met wit een rond. Zet het kapje vast op het hoofdje.
Engel haar:
met geel
R 1: 6 v in een magische ring
R 2: meerd in elke v
R 3: 1v, 1 meerd 6x
R 4: 2v, 1 meerd 6x
R 5: 3v, 1 meerd 6x
R 6: 4v, 1 meerd 6x
R 7: 5v, 1 meerd 6x
R 8: 6v, 1 meerd 6x

[6]
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R 9-R 12: 1 v in elke v ( 4 rondes)
[48]
R 13: haak 8 l en 1 v in de volgende v herhaal dit heel de ronde. Dit vormt het haar van de engel.
Kronen voor de koningen:
Kroon 1:
40 lossen met 1 hv tot een ring vormen.
R 1: 1 v in elke L
[40]
R 2: 1 st in elke v
[40]
R 3: in het 3e stokje vanaf het begin: * 3 stokjes, 2 losse ( 1 v in de 2e losse), 3 stokjes 2 st
overslaan, 1 hv, 2 overslaan* herhalen van *-*
afhechten en het kroontje op het hoofdje vast zetten.
Kroon 2:
40 lossen met 1 hv tot een ring vormen.
R 1: 1 hst in elke L
[40]
R 2: schulprand: * 1 st , 3 st, 1 st, 1 v.* herhalen over 4 steken. 10 x [40]
haak voor de binnenkant van deze kroon met rood:
R 1: 6 v in een magische ring
[6]
R 2: 2 st in elke v
[12]
R 3: 2 st in elk st
[24]
R 4: 1 st, 1 st meerd. 12X
[36]
hecht af en plaats het rode mutsje in het kroontje, haak dit samen vast met 40 v. in het wit.
Plaats het kroontje op het hoofdje en zet het vast.
Kroon 3:
tulband met rood
R 1: 6 v in een magische ring
[6]
R 2: meerd in elke v
[12]
R 3: 1v, 1 meerd 6x
[18]
R 4: 2v, 1 meerd 6x
[24]
R 5: 3v, 1 meerd 6x
[30]
R 6: 4v, 1 meerd 6x
[36]
R 7: 5v, 1 meerd 6x
[42]
R 8: 6v, 1 meerd 6x
[48]
R 9-R 13: 1 v in elke v ( 5 rondes)
[48]
hecht af.
Neem een kleur draad in de naald en borduur aan de voorkant van de tulband een edelsteen met een
paar steekjes. Plaats de tulband op het hoofdje en zet het vast.

Schaapje:
met ecru beginnen
R 1: 6 v in een magische ring
[6]
R 2: meerd in elke v
[12]
R 3: 1v, 1 meerd 6x
[18]
R 4: 2v, 1 meerd 6x
[24]
R 5: 3v, 1 meerd 6x
[30]
R 6: 4v, 1 meerd 6x
[36]
R 7: 5v, 1 meerd 6x
[42]
R8-R14: 1v in elke v ( 7 rondes)
[42]
ga verder met wit en de popcorn steek
Popcornsteek: deze steek maak je met niet afgewerkte stokjes, de laatste lus laat je op de naald en
begin je met weer een stokje in dezelfde steek, dit herhaal je in totaal 4 keer en dan haal je in 1 keer
door. 1 popcornsteek. Na elke (pc) haak je 1 vaste.
Bijvoorbeeld: Als je dus een toer popcorn gehaakt hebt dan heb je 21 popcorn steken en 21 v is bij
elkaar 42 steken. Nu gaan we verder met het patroon:
vul het hoofdje tijdens het verder gaan
R15: 1 pc, 1 v 21x
[42]
R16: 5 v, 1 v mind 6x
[36]
R17: * 1pc, 1v, (2x), 1pc, 1 v mind (1x)* 5x
[30]
R18: 3v, 1 v mind 6x
[24]
R19: 1 pc, 1v mind 6x
[18]
R20: 1 v mind over de heel ronde
[9]
afhechten: Haal de draad door de voorste lussen van de steken van de laatste ronde. Aantrekken en
afhechten.
Oortjes schaap 2x
met ecru:
haak 5 lossen, haak in 3 v terug door te beginnen in de tweede steek vanaf de naald. Haak in de
laatste steek 3 v, en aan de andere zijde van de lossen weer 3 v terug. Afhechten en onder aan de
popcornronde met een paar steekjes vastzetten.
Os:
met bruin
R 1: 6 v in een magische ring
R 2: meerd in elke v
R 3: 1v, 1 meerd 6x
R 4: 2v, 1 meerd 6x
R 5: 3v, 1 meerd 6x
R 6: 4v, 1 meerd 6x
R 7: 5v, 1 meerd 6x
R8-R14: 1v in elke v ( 7 rondes)
R15: 5v, 1 mind 6x
R16: 4v, 1 mind 6x
R17: 3v, 1 mind 6x
hoofje vullen en blijven vullen tot het einde
R18: 2v, 1 mind 6x
R19: 1v, 1 mind 6x
R20: 1 mind 6x
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[24]
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Snuit van de os met lichtbruin:
haak 8 lossen, haak 6 v terug beginnend in de tweede steek vanaf de haaknaald, 3 v in de laatste l, 5
v terug op de andere kant van de lossen, 2 v in de laatste. [16]
R2: 1v in elke v
[16]
hecht af en naai de snuit op het hoofdje.
Oortjes van de os 2x
met bruin
haak 5 lossen, haak in 3 v terug door te beginnen in de tweede steek vanaf de naald. Haak in de
laatste steek 3 v, en aan de andere zijde van de lossen weer 3 v terug. Afhechten en aan de zijkant
van het hoofdje naaien ter hoogte van de oogjes.
Horentjes van de os 2x
met wit
R 1: 4v in een magische ring
[4]
R 2: 2v, 1 meerd, 2x
[6]
R 3: 1v meerd, 5 v
[7]
R 4: 1v meerd, 6 v
[8]
R 5- R 7: 1v in elke v (3 rondes) [8]
hecht af en zet de horentje vast op het hoofdje met een paar steekjes.
Ezel
beginnen met wit
R 1: 6 v in een magische ring
[6]
R 2: meerd in elke v
[12]
R 3: 1v, 1 meerd 6x
[18]
R 4: 2v, 1 meerd 6x
[24]
R 5: 3v, 1 meerd 6x
[30]
R 6: 4v, 1 meerd 6x
[36]
R 7: 5v, 1 meerd 6x
[42]
R 8-R10: 1 v in elke v ( 3 rondes)
[42]
vullen tijdens het verder gaan
verder gaan in grijs
R11-R15: 1v in elke v ( 5 rondes)
[42]
R16: 5v, 1 mind 6x
[36]
R17: 4v, 1 mind 6x
[30]
R18: 3v, 1 mind 6x
[24]
hoofje vullen en blijven vullen tot het einde
R19: 2v, 1 mind 6x
[18]
R20: 1v, 1 mind 6x
[12]
vouw het hoofdje dubbel en haak door beide lagen 6 v. afhechten en draad wegwerken.
Oren voor de ezel 2x rose 2x grijs
met rose
haak 11 lossen, haak 8 v beginnend in de tweede steek vanaf de haaknaald, 1hst, 4x hst in de laatste
losse, verder gaan aan de andere kant: 1 hst, 8 v. afhechten
haak hetzelfde met grijs maar hecht niet af!
Leg beide oortjes met de goede kant naar buiten op elkaar, haak met grijs een ronde hv om het
oortje. Afhechten en draad wegwerken. Plaats de oren hangend aan de zijkant van de 6 vasten.

Knip wat zwarte draden, vouw ze dubbel en vorm hiermee haartjes boven op het hoofdje.
Ster 2x haken met geel
R 1: 6 v in een magische ring
[6]
R 2: meerd in elke v
[12]
R 3: 1v, 1 meerd 6x
[18]
R 4: 2v, 1 meerd 6x
[24]
R 5: 3v, 1 meerd 6x
[30]
hierna gaan we verder met het vormen van 5 punten over 6 steken per punt. Je haakt in toeren dus
niet meer in rondes. Na elke toer haak je een keerlosse. ( kl)
Toer 1- tr 3: 6 v, 1 kl
[6]
Tr 4: 1mind, 2v, 1 mind [4]
Tr 5- tr 6: 1 v in elke v [4]
Tr 7: 2 mind
[2]
Tr 8: 2v
[2]
Tr 9: 2v samenhaken
[1]
hecht af en haak weer aan in de 7e vaste van de basis. Hier haak je de volgende punt . Zo maak je in
totaal 5 punten op de basis. Hecht af en werk alle draden mooi weg. Haak nu nog een ster.
Leg beide sterren met de mooie kanten naar buiten op elkaar! Haak rondom een toer vasten, met op
de punt van de ster 3 vasten in 1 steek.
Nu zijn we klaar en gaan we alle balletjes nog eens na:
Engel: geborduurde dichte oogjes, gele haartjes
Ster: geel en omgehaakt met lichter geel
Herder: grijze kap en baard geborduurd met wol
Schaap: oortjes aan de zijkant van het hoofdje en een snuitje geborduurd met zwart garen
Jozef: blauwe kap en baardje geborduurd met wol
Maria: blauw mutsje of
Kindje Jezus: geborduurde dichte slaapoogjes en een wit mutsje op
Os: oortjes en horentjes en 2 geborduurde neusgaten op het lichtbruine snuitje
Ezel: hangoren aan de zijkant van het hoofd, zwarte haren boven op, en twee geborduurde
neusgaten in het witte gedeelte
Koning 1: baardje en kroon met puntjes
Koning 2: geborduurde oogjes en tulband met edelsteen
Koning 3: kroon met binnenmutsje
Hierna mooie haakjes door de bovenkant of een draadje en ophangen in de boom.
Veel plezier ermee.
Vergeet met niet te taggen of te noemen waar je mijn patroon ook plaatst... dank je wel,
#marjanvanderleer
Lieve groet, Marjan van der Leer

