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Attic24 ontwerpt allerlei gave haakpatronen, waaronder deze inimini sterretjes 
die je heel eenvoudig en snel haakt. 

 

Ik maakte deze kleine sterretjes voor een feestelijke slinger om boven mijn 
openhaard te hangen, wat vrolijke kleuren tussen wat grotere haakdecoraties in. 
De sterretjes zijn gemaakt met twee simpele toeren en zijn echt heel klein, zo’n 3 
cm van punt naar punt. 

 

Ik gebruikte Ricorumi DK katoen garen met 3,5 mm haaknaald voor desterren, al 
werkt DK garen ook prima (bijv. Stylecraft Special DK). 

Ricorumi heeft prachtige gouden en zilveren draden, zo schitterend en stralend! Ik 
kon het niet laten om er ook een inimini Ster mee te maken. 

 

 

https://eenmooigebaar.nl/attic24/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/
https://www.woolwarehouse.co.uk/rico-ricorumi-dk-all-colours
https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
https://eenmooigebaar.nl/garen/
https://eenmooigebaar.nl/julie-yeager/garden-state-afghan/ster/
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Stekenuitleg 

Dus voor we beginnen, eerst wat stekenuitleg. 

Halve vaste: steek de haaknaald in de aangegeven steek of ruimte, sla de draad 
om en haal door de steek/ruimte én door de lus op de haaknaald. 
Vaste: steek de naald onder beide lusjes van de aangegeven steek, sla je de 
draad om de naald en trek de naald en het draadje terug door de steek. Je hebt nu 
twee lusjes op je haaknaald. Sla de draad opnieuw om de naald en trek deze door 
beide lusjes op je haaknaald. Je hebt nu één vaste gemaakt. 

Toer 1: 4 lossen, halve vaste in eerste losse om toer 
te sluiten. 2 lossen (telt als vaste); 9 vasten in de 
ring. 

Halve vaste in tweede beginlosse om toer te sluiten 
(kijk naar de foto). Hecht niet af [10 vasten] 

 

Toer 2: Begin in de eerste steek direct links naast je 
halve vaste (zie stopnaald), 1 vaste, 2 lossen. 

 

Halve vaste in tweede beginlosse (zie naald in foto), 
dit maakt een klein picot puntje. Probeer je steken 
netjes te houden (trek de lossen niet te los). 

 

Vaste en halve vaste in volgende steek (zie 
stopnaald in foto hierboven). 

 

In de foto zie je het eerste sterpuntje af! Je maakt er 
in totaal 5. 

In de volgende steek haak je (vaste, 2 lossen, halve 
vaste in tweede losse vanaf haaknaald (picotpuntje); 
In de volgende steek, haak 
(vaste, halve vaste); dit is je 
tweede sterpuntje, zie foto 
rechts. 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halve-vaste/
https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/losse/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/vasten/
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*In de volgende steek haak je (vaste, 2 lossen, halve 
vaste in tweede losse vanaf de haaknaald (picot 
puntje); in de volgende steek haak je (vaste, halve 
vaste)* 

Herhaal vanaf ** nog twee keer. Je hebt nu 5 
sterpunten en dan ben je weer waar je bent 
begonnen! 

Knip het garen af, laat een 15 cm draad over. 
Gebruik je haaknaald om een lusje op te halen (zie 
foto boven) – blijf trekken tot het uiteindje eruit komt. 

Pak een stopnaald en doe het draadje erin, steek 
dan door de onderkant van de eerste vaste van deze 
toer, trek het naar achteren (zie foto boven). Nu krijg 
je een nette afronding zonder dikke knoop. 

Schattig he? Nu kun je je inimini ster omdraaien en 
het draadje wegwerken onder de steken van toer 1, 
trek stevig aan. Dit zorgt dat het middengaatje dicht 
gaat en dat de ster de goede vorm krijgt. 

Je kunt je ster stomen als je wilt, met stoom uit de 
strijkijzer op koele stand, en terwijl het haakwerk 
nog warm en vochtig is, kun je dan elk puntje even in 
de goede vorm trekken. 

Deze inimini sterren kun je heel snel maken, ze 
vliegen van de haaknaald af en zien er zo leuk uit als 
je ze bij elkaar legt. 
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INIMINI STER 

Toer 1: 4 lossen, halve vaste in eerste losse om een ring te vormen. 2 lossen (telt 
als vaste); 9 vasten in de ring, halve vaste in tweede beginlosse om toer te sluiten 
[10 steken] 
Toer 2: *in de volgende steek haak je (vaste, 2 lossen, halve vaste in tweede losse 
vanaf de haaknaald (picot punt); (vaste, halve vaste in volgende steek; herhaal 
vanaf * nog 4 keer, zodat je 5 sterpunten hebt in totaal. 

Knip het garen af en trek het draadje door naar de voorkant van het werk. Neem 
een stopnaald, doe het draadje erin en steek de naald dan in de basis van de 
eerste vaste, trek het draadje door naar de achterkant. Beweeg het dan onder de 
steken van toer 1 door en trek er stevig aan, om het middengaatje goed dicht te 
maken. 


