
Gebreide Kerstster 
Koop een fijne kerstster met diepte. Deze bestaat aan de voor-
kant uit 10 verschillende driehoeken. Achter hetzelfde. Al met 
al dus 20 lapjes. Trek 1 van de vlakken over op papier en knip
deze uit. Dit is je patroon. 

* Zet zoveel steken op zolang als de langste kan van de driehoek, minus een 
paar. Brei deze steken. Kijk of deze even breed is als de langste kant van de 
driehoek. Zo niet, begin je opnieuw en zet je meer of minder steken op en 
brei je deze steken om te kijken of dit wel passend is. Schrijf het 
aantal steken op als de passende aantal opzetsteken hebt 
gevonden.
* Minder om de toer aan de rechter kant. Is jouw
ster puntiger, dan moet je meer steken minderen.
Is jouw ster boller, dan moet je minder steken minderen.
Schrijf het aantal steken op als de passen-
de aantal steken hebt gevonden.
* Hiermee ga je door totdat je een pas
send lapje hebt. Omdat je alles hebt opge-
schreven heb je een een werkbeschrijving 
voor de andere 9 lapjes. Schrijf het aantal 
pennen op als je het passend aantal pen-
nen hebt gevonden.
* Brei de 9 lapjes.
* Nu maak je het gespiegelde lapje. Min-
der om de toer aan de linker kant. Is jouw
ster puntiger, dan moet je meer steken 
minderen. Is jouw ster boller, dan moet je minder 
steken minderen.Schrijf het aantal steken op als 
de 
passende aantal steken hebt gevonden.
* Hiermee ga je door totdat je een pas
send lapje hebt. Omdat je alles hebt opgeschreven 
heb je een een werkbeschrijving voor de andere 9 
lapjes. Schrijf het aantal pennen op als de aantal 
pennen hebt gevonden.
* Brei de resterende 9 lapjes.
* Naai 10 lapjes (5 gewoon en 5 gespiegeld) aan 
elkaar tot een ster.
* Naai de tweede 10 aan elkaar tot een 
ster.
* Leg de kerstster er tussen
* Naai de buitenkant dicht en klaar!

www.clubgeluk.nl 
info@clubgeluk.nl

Dit heb je nodig: 
breinaald, garen, kerstster
stopnaald en een schaar

Lieve hakers,
We hebben zoveel leuks voor 

HEMA mogen maken dat we geen tijd meer 
hadden deze werkbeschrijving uitgebreid te 
testen. Als er dus onverhoeds onduidelijkhe-

den in deze werkbeschrijving zitten, mail 
ons dat gerust op: info@clubgeluk.nl. 

Dan helpen we je verder.
Groeten van 


