
 

Kerstsok met Paillettes 
Materiaal grijze kerstsok met strik en sterren: 

- 2 bollen Phildar Paillette kleur 4 

- 1 bol Phildar Strass Light kleur 103 

- 1 bol Phildar Neige kleur 1 

- haaknaald nr.4 en nr.2 voor de sterren 

- restje gekleurd garen 

Gebruikte steken: 

l.       = losse 

h.v.   = halve vaste 

v.      = vaste 

hstk. = halve stokje 

stk.   = stokje 

dstk. = dubbel stokje 

 

Haakpatroon grijze kerstsok 

Je begint bij de voet met een magische ring. 

Toer 1: haak 3 l. ( = 1e stk.), haak nog 7 stk. in de ring (8 stk.) Sluit met h.v. 

Toer 2: alle st. verdubbelen (16 stk.) 

Toer 3: 2 l. ( = 1e stk.), 1 stk. in dezelfde st., 1 stk., *2 stk. in volg. st., 1 stk.* Herh. *-* ( 24 

stk.) 

Toer 4: 2 l. ( = 1e stk.), 1 stk. in dezelfde st., 1 stk. in volg. 2 st., *2 stk. in volg. st., 1 stk. in 

volg. 2 st.* Herh. *-* ( 32 stk.) 

Toer 5: 2 l., 1 stk. in dezelfde st., 1 stk. in volg. 3 st., *2 stk. in volg. st., 1 stk. in volg. 3 st.* 

Herh. *-* ( 40 stk.) 

Toer 6: 2 l., 1 stk. in dezelfde st., 1 stk. in volg. 4 st., *2 stk. in volg. st., 1 stk. in volg. 4 st.* 

Herh. *-* ( 48 stk.) 

Toer 7 t/m 16: 48 stk. 

Hiel: Toer 17 t/m 23: Deze toeren haak je niet rond maar na 15 stk. maak je een keerl. 

en draai je om. Iedere toer maak je 15 stk. Hecht af en vouw de 15 stk. dubbel en 

naai de hiel middenachter dicht. 

Been: Hecht middenachter van je hiel een draad aan en haak weer in het rond. 

Toer 1: 11 stk. op het stukje van de hiel, 33 stk. bovenop de voet, 11 stk. op het laatste 

stukje van de hiel. ( = 55 stk.) 

Toer 2: 25 stk., 2 stk. samen haken, 1 stk., 2 stk. samen haken, 25 stk. ( = 53 stk.) 

Toer 3: 26 stk., 2 stk. samen haken, 25 stk. ( = 52 stk.) 

Toer 4 t/m 22: 52 stk. Wissel van kleur. ( neige ) 

Toer 23 t/m 26: 52 stk. Hecht af. 

Maak nog een ophanglusje middenachter van 18 l. 

Sterren: Je begint met het maken van 10 ruiten. Hier maak je uiteindelijke 1 ster van. 

Voor de grote ster begin met 2 l. haaknaald nr.2 

Maak bij iedere toer een keerl. 

http://www.wolplein.nl/wol/phildar/phildar-paillettes
http://www.wolplein.nl/wol/phildar/phildar-strasslight
http://www.wolplein.nl/wol/phildar/phildar-neige
http://www.wolplein.nl/haaknaalden


 

Bij iedere toer verdubbel je de laatste st. 

Ga zo door tot dat je in totaal 11 st. hebt. 

Vanaf de 11 st. ga je weer minderen. 

Sla iedere toer de eerste st. over. 

Eindig met 1 v. 

Bij de kleine ster begin je ook met 2 l. en meerder je tot dat je 9 st. hebt, daarna ga je 

minderen. 

Zet nu 5 ruiten aan elkaar tot een ster. Leg de 2 sterren op elkaar en haak ze met 

een rand v. aan elkaar met een gekleurd garen zo krijgt de ster een gekleurd 

randje. Vul op. 

Als laatste haak je nog een koordje voor de sterren dat je door de sok heen rijgt. Een 

ketting van 151 l. en een terug gaande toer met v. 

 


