
Gehaakt kerstengeltje 
Erry Pieters-Korteweg 

 

 
 (Foto: Erry Pieters-Korteweg) 

Algemeen: 
Hierboven zien jullie twee gehaakte kerstengeltjes. De witte is gehaakt met haakkatoen nr. 8 en 
de rode met haakkatoen nr. 12.  
 
Materiaal: 
Haaknaald 2mm., 2,25mm. of 2,50mm. 
Katoen nr.8 of hoger; hoe hoger het nummer hoe fijner het kerstengeltje wordt.  
Klein beetje vulsel voor het hoofdje. 
Stopnaald om de draadjes weg te werken. 
Lijm om de stralenkrans vast te lijmen op het hoofdje 
Suikerwater (gemaakt van 1 deel suiker en 1 deel heet water) om het engeltje in de gewenste 
vorm op te laten stijven. 
 

Afkortingen: 
L: losse 
V: vaste 
HV: halve vaste 
St: stokje, (het stokje aan het begin van een toer bestaat uit 2L) 
 

Beschrijving: 
We beginnen bij het hoofdje en werken dan naar beneden. De stralenkrans wordt apart gehaakt. 
 
Hoofdje: 
Haak 6 lossen en sluit die tot een ring. 
Toer 1: Haak 12 stokjes in de ring en sluit met een halve vaste. 
Toer 2: Haak opnieuw 12 stokjes (1 stokje in elk stokje van de voorgaande toer) en sluit met een 
halve vaste. 
Toer 3 en 4: minderen door 1 V te haken over 2 stokjes van de vorige toer, totdat er nog 4 
steken over zijn. 
Het hoofdje is nu klaar. Vul het met een beetje vulsel alvorens verder te haken aan het 
bovenlijfje. 
 
Bovenlijfje: 
Toer 5: (1L, 1 St)* 16x; (in elke vaste van de voorgaande toer dus vier keer) 
Toer 6: (2L, 1St)* 16x: (elk stokje komt in het stokje van de voorgaande toer) 
Toer 7: Er zijn nu 16 gaatjes. In 2x3 van die gaatjes komen de vasten voor de voor- en 
achterkant van het bovenlijfje en in 2x5 van die gaatjes komen de steken voor de armsgaten. 
Dus: Haak 3 vasten in het eerste gaatje van de vorige toer en herhaal dat 3x. Dit is de voorkant 
van het bovenlijfje. Nu gaan we verder met de steken van het eerste armsgat.  
(1L, 3St in boog, 1 L, 1St in boog) 2x herhalen; 3st in boog, 1 L. (Eerste armsgat) 
Nu de steken van de achterkant van het bovenlijfje: (3V in boog)* 3x herhalen. 
Nu haken we het tweede armsgat: (1L, 3St in boog, 1 L, 1St in boog) 2x herhalen; 3st in boog, 1 L. 
Sluit deze toer met een HV.  
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Toer 8: In deze toer beginnen we het onderlijfje. Daarvoor haken we met halve vasten over de 
9V van de vorige toer naar het begin van het eerste armsgat. We laten de steken van het 
armsgat voor wat ze zijn en haken 3L. Vervolgens haken we met HV verder over de 9 V van de 
vorige toer die de achterkant van het bovenlijfje vormen. Aangekomen bij het tweede armsgat 
laten we die weer voor wat ze zijn, haken 3L en sluiten deze toer met een HV. Haak met HV naar 
het stokje waarmee het tweede boogje van de voorkant van het onderlijfje begint. 

 

De stokje van de volgende toeren worden gehaakt in de boogjes van de vorige toer. 
Toer 9  : (1St, 1L, 1St, 2L)* 6x herhalen, toer met halve vaste sluiten. 
Toer 10: (1St, 2L, 1St, 3L)* 6x herhalen, toer met halve vaste sluiten. 
Toer 11 : (1St, 3L, 1St, 2L, 1V in boog, 2L)* 6x herhalen, toer met halve vaste sluiten. 
Toer 12 : (1St, 3L, 1St, 3 L)* 6x herhalen, toer met halve vaste sluiten. 
Toer 13 : (6St in boog, 1V in volgende boog)* 6x herhalen, toer met halve vaste sluiten en 
afhechten.  
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Stralenkrans: 
4 L haken en tot een ring sluiten.  
Toer 1: (1St, 1L)* 8x in de ring en sluiten met een HV.  
Toer 2: (4L, 1V in St vorige toer)* 8x  en sluiten met een HV. Afhechten. 
Knoop 20 cm. draad door de stralenkrans als die gesteven is om het te kunnen ophangen. 
 

Haakwerk stijven met suikerwater: 
- Neem een half kopje heet water en los daarin een half kopje suiker op. 
- Doop het haakwerk in dit suikerwater en laat het om een voorbeeldvorm drogen. In dit 

geval kun je denken aan een ei in een eierdopje. 
- Na 2 dagen kun je het stijf geworden haakwerk gebruiken. 

 
Veel plezier ermee! 
 
Erry 
Copyright: 
 © Copyright Erry Pieters-Korteweg 2021 
Please respect the copyrights. Not for commercial use. 
My Blog:  erkenraadje.blogspot.com  
  


