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tekst  E. BEUKENS-VAN DE KROL   
beeld WILFRED BEUKENS

CREATIEF

Sneeuwkristallen

Mooie sneeuwkristallen om op te 

hangen voor het raam of aan een lint 

om er een mooie slinger van te maken.

BENODIGDHEDEN

• Haaknaald: 4 mm • Ge-

bruikt garen: Phildar Phil 

Coton 4 • Naald

GEBRUIKTE STEKEN

losse, halve vaste, vaste, 

stokje, dubbel stokje

Dubbel stokje: Sla de 

draad twee keer om de 

haaknaald en steek door 

de steek, haal de draad 

op en steek terug; je hebt 

nu vier lusjes op de haak-

naald staan. Sla de draad 

om en trek hem door 

twee lusjes. Sla de draad 

weer om en trek hem 

weer door twee lusjes. Sla 

de draad nogmaals om 

en trek hem weer door 

twee lusjes. 

 

WERKWIJZE

Haak 6 lossen. Sluit af 

met een halve vaste in de 

1e losse. 

Haak 3 losse (telt als het 

1e stokje), haak 1 los-

se, *haak 1 stokje in de 

lossencirkel, haak 1 losse*. 

Herhaal wat tussen de * * 

staat tot het einde van de 

toer. Sluit af me een halve 

vaste in de 3e losse van 

het 1e stokje (12 stokjes).

Haak nu allemaal boogjes 

van lossen. Haak een 

halve vaste om de losse, 

haak 6 lossen, haak een 

halve vaste om de vol-

gende losse, *haak 5 los-

sen, haak een halve vaste 

om de volgende losse, 

haak 6 lossen, haak een 

halve vaste om de vol-

gende losse*. Herhaal wat 

tussen de * * staat nog 4 

keer. Haak het laatste los-

senboogje als volgt: haak 

2 lossen, haak 1 stokje 

in de 1e halve vaste (12 

boogjes, waarvan 6 kleine 

met 5 lossen en 6 grote 

met 6 lossen).

Haak 1 halve vast in 

het kleine boogje 

waar je nu aan vastzit, 

*haak 2 losse, haak in 

het grote lossenboog-

je 2 stokjes, 4 lossen, 

1 halve vaste in de 1e 

losse, 1 dubbel stokje, 6 

lossen, 1 halve vaste in de 

1e losse, 1 dubbel stokje, 

4 lossen, 1 halve vaste in 

de 1e losse, 2 stokjes, 2 

losse, 1 halve vaste in het 

volgende kleine lossen-

boogje*. Herhaal wat 

tussen de * * staat nog 

5 keer. De laatste halve 

vaste haak je in de 1e 

halve vaste van de toer (6 

punten).

Maak een lusje aan de 

sneeuwkristal en hecht 

de draden af. 

Met een dubbele draad 

en grotere haaknaald 

kunnen grotere sneeuw-

kristallen gemaakt 

worden. 

TIP!

Zijn de sneeuwkristallen 
wat slap? Probeer ze 
dan eens te stijven 
met suikerwater. Dit 
wordt gemaakt van 1 
kopje suiker en 1 kopje 
heet water. Hang de 
sneeuwkristal na het 
suikerbad niet direct op, 
want dan zakt de vorm 
er snel uit. Laat hem 
eerst goed uitharden. 
Dit kan door een stuk 
huishoudfolie over een 
stuk karton heen te 
spannen. Leg hier de 
sneeuwkristal op en speld 
deze in de goede vorm op 
een aantal plekken vast. 


