
Versier de kinderkamer met deze mooie ster met daarin een muziek-
doosje! Geen plek meer voor? Hij is ook leuk om aan een zwangere 

vriendin of zus cadeau te geven. Veel haakplezier!

Gehaakte ster  
met muziekdoosje 

ACTIEF

CREATIEF

BENODIGDHEDEN 

Haaknaald: 6mm • Garen: Yarn and Colors 
Epic, kleur Shadow • Naald • Muziekdoosje • Kus-

senvulling 
Gebruikte steken: losse, keerlosse, vaste, 2 vasten 

samenhaken. Keerlosse is een losse aan het einde van de 
rij om zo makkelijk in de volgende toer weer verder te kun-

nen haken. Met deze losse wordt niet gehaakt, deze telt 
dus niet als steek. Na de keerlosse wordt het haakwerk 

gedraaid. 2 vasten samenhaken: Insteken, draad ophalen, 
insteken in de volgende steek, draad ophalen, omslaan, 

haal door de 3 lussen op de naald.

 M E E R  I N F O    Zie www.gezinsgids.nl/
downloads
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AAN DE SLAG

De ster bestaat uit 
vijf ruiten. Om een 
voor- en achterkant 
te maken haak je 10 
ruiten. 
Patroon van de ruit:  

Haak 1 losse, 1 
keerlosse. 
Haak 1 vaste in de 1e 
losse, 1 keerlosse. (1 

vaste)
Haak 2 vasten in de 

vaste van de vorige toer, 
1 keerlosse. (2 vasten)

Haak 1 vaste, haak 2 vasten 
in de laatste vaste van de vorige 

toer, 1 keerlosse. (3 vasten)
Haak *1 vaste*. Herhaal wat tussen de 
* * staat tot de één na laatste vaste. 
Haak 2 vasten in de laatste vaste van 
de vorige toer, 1 keerlosse. (4 vasten)
Toer 6 t/m 16: Herhaal toer 5 totdat de 
rij 14 vasten telt.  

17. Haak de eerste twee vasten van de 
vorige toer samen, *1 vaste*. Herhaal 
wat tussen de * * staat tot het einde 
van de toer, 1 keerlosse. (13 vasten)
18. Haak de eerste twee vasten van de 
vorige toer samen, *1 vaste*. Herhaal 

wat tussen de * * staat tot het einde 
van de toer , 1 keerlosse. (12 vasten)
19.  Toer 19 t/m 24: Herhaal toer 18 
totdat de rij 2 vasten telt.  

25.  Haak de 2 vasten samen. En hecht 
de draad af. (1 vaste)

Wanneer er tien ruiten zijn, kan het in 
elkaar zetten beginnen. De vijf ruiten 
naai je aan elkaar door de achterste 
lussen. Je kunt ze ook aan elkaar 
haken, dan blijf je een randje met 
steken zien.
Wanneer er twee sterren zijn gemaakt 
kan het muziekdoosje vastgemaakt 
worden aan een koord (zelf-gehaakt of 
een ander koord) en kan deze tussen 
de twee sterren gelegd worden. Voor 
de stevigheid kan het muziekdoosje 
ook extra in het midden van de ster 
vastgezet worden. 
Haak hierna de sterren aan de randen 
op elkaar vast door in iedere steek één 
vaste te haken. Op de vijf punten van 
de ster worden drie vasten gehaakt 
in de eerste steek. Voordat de ster 
helemaal dicht is, moet deze goed 
opgevuld worden met kussenvulling. 
Maak daarna de rand verder af en 
hecht de draden af en steek deze weg 
in het haakwerk. Je muziekster is klaar!


