KERSTBOOM HAKEN IN DE KROKODILSTEEK
Dit heb je nodig :
Lang Yarns QUATTRO 100% katoengaren : 2
kluwens
Haakpen van 2,5 mm
Een stopnaald
Eventueel wat pareltjes, een dunne naald en
naaigaren
Afkortingen :
L = losse, lossen
V = vaste, vasten
HV = halve vaste, halve vasten
STK = stokje, stokjes

Werkwijze :
Voor de opzet 60 L opzetten en tot een cirkel sluiten met een HV, let erop dat alle L in dezelfde richting liggen.
Eerste basistoer : haak 3 keerlossen en 1 STK in de eerste opzetlosse. *Sla 2 opzetlossen over en haak 1 L en dan 2
STK in de volgende steek*, herhaal van * tot * en dit tot het einde van de opzet. Eindig met 1 L en 1HV in de 3de
beginlosse.
Eerste toer met schubben : haak 3 L. Neem een omslag op de haakpen en steek de haakpen van rechts naar links
horizontaal achter de 3 beginlossen van de 1ste T; haak hier een stokje (dit gaat makkelijkst als je het werk een
kwartslag keert in wijzerzin). Op dezelfde plek haak je nog 3 stokjes. Haak vervolgens 1 losse en keer het werk een
halve slag in tegenwijzerzin. Haak vervolgens 5 stokjes in spiegelbeeld van de vorige : neem een omslag op de pen
en steek horizontaal achter het eerstvolgende stokje van de vorige rij maar dan de haakpen instekend van links naar
rechts. Dit gaat het makkelijkst als je je werk plooit om de lengte-as van dit linkse basisstokje. Als deze 5 stokjes
gehaakt zijn, heb je een eerste schub gevormd! Haak een losse en vervolgens de volgende schub op dezelfde manier:
5 STK in het rechterstokje, 1 L en 5 STK in het linkerstokje van de vorige T. Start steeds een volgende schub op het
derde-volgende stokje, dus sla telkens een groepje stokjes over!
Ga zo door tot op het einde; er blijven 2 STK vrij op het einde. Haak nog 1 L en een HV tussen deze 2 STK om de toer
om af te sluiten. Er zijn nu 10 schubjes die de basis vormen van onze kerstboom.
Tweede basistoer : Haak 3 L, haak 1 STK waarbij je tussen de 2 STK van de voorgaande T haakt. Haak 1 L en haak
vervolgens 2 STK waarbij je in het midden van de schub van de vorige T haakt; *haak 1 L en dan 2 STK tussen de 2
volgende STK, haak 2 STK waarbij je in het midden van de schub van de vorige T haakt*, herhaal telkens van * tot *
en eindig met 1 L en een HV in de 3de beginlosse.
Tweede en alle volgende toeren met schubben: op juist dezelfde manier als de 2de T.
Indien deze 2 laatste T steeds herhaald zouden worden, krijg je een cylinder want het aantal schubben blijft steeds
gelijk. (Ideaal om rond een kaars te zetten of als servetring te gebruiken bvb) Om echter een kegelvorm te bekomen,
moet er regelmatig een schub minder gehaakt worden per T. We gaan hiervoor als volgt te werk:

Derde basistoer : Haak 3 L, haak 1 STK waarbij je tussen de 2 STK van de voorgaande T haakt. Haak 1 L en haak
vervolgens 2 STK waarbij je in het midden van de schub van de vorige T haakt; haak 1 L en dan 2 STK maar in plaats
van tussen de 2 volgende STK, haak je meteen in het midden van de volgende schub, herhaal dit nogmaals, dus 2
STK waarbij je in het midden van de daaropvolgende schub steekt, haak vervolgens op de gewone manier (als in de
tweede basistoer) verder. Je hebt op het einde van de T nu nog 18 groepen stokjes over ipv 20.
Vierde basistoer : Haak zoals de 3de basistoer, maar verleg de plek van de “mindering”, anders gaat het boompje
schuin trekken en liggen er op dezelfde lijn te veel schubjes boven elkaar. Je hebt op het einde van de T nu nog 16
groepen stokjes. Hierop maak je dan 8 schubjes.
Vijfde basistoer : Haak zoals de vorige basistoer, maar verleg weer de plek van de “mindering”. Je hebt op het einde
van de T nu nog 14 groepen stokjes. Hierop haak je dan 7 schubjes.
Zesde basistoer : Haak zoals de vorige basistoer, maar verleg weer de plek van de “mindering”. Je hebt op het einde
van de T nu nog 12 groepen stokjes. Hierop haak je dan 6 schubjes.
Zevende basistoer : Opgelet ! In deze toer geen mindering uitvoeren. Haak dus net zoals de tweede basistoer. Er
blijven dan nog steeds 6 schubjes.
Achtste basistoer : Weer een toer met een “mindering”. Je hebt op het einde van de T dan 10 groepen stokjes. Hierop
haak je dan 5 schubjes.
Negende basistoer : Opgelet ! In deze toer weer geen mindering uitvoeren. Haak dus net zoals de tweede basistoer.
Er blijven dan 5 schubjes.
Tiende basistoer : Weer een toer met een “mindering”. Je hebt op het einde van de T dan 8 groepen stokjes. Hierop
haak je dan 4 schubjes.
Elfde basistoer : In deze toer geen mindering uitvoeren. Haak dus net zoals de tweede basistoer. Er blijven 4
schubjes.
Twaalfde basistoer : Weer een toer met een “mindering”. Je hebt op het einde van de T dan 6 groepen stokjes.
Hierop haak je dan 3 schubjes.
Dertiende basistoer : In deze toer weer geen mindering uitvoeren. Haak dus net zoals de tweede basistoer. Er blijven
3 schubjes.
Stop de begin- en einddraad netjes in, naai eventueel pareltjes hier en daar op het boompje. Of zet er een led-lichtje
onder voor een verrassend mooi effect.
Zalig kerstfeest !

