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Bijtring Ster

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com
Dit patroon is ontworpen door CuteDutch, Kimberley Zwaans in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. 
Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.

Met de ster bijtring van CuteDutch zal het kindje zich geen moment vervelen. Het helpt de pijn te verzachten bij 
het doorkomen van de tandjes.

Garen 
Durable Coral, 100% katoen, 50g, 125m
- 2211 Curry: 1 bol

Durable Coral mini, 100% katoen, 20g, 50m
- 326 Ivory: 1 bol
- 2134 Vintage Green: 1 bol

Haaknaald 
- Haaknaald 2,5 mm

Overige materialen 
- Maasnaald 
- Stekenmarkeerder
- Toerenteller
- Schaar
- Restyle kussenvulling
- Bijtring ster
- Bijtring bloem met noppen
- Bijtring 70 mm
- Bijtring 40 mm
- Pieper 50 mm
- Houten kralen 20 mm (4 stuks)
- Houten kralen 15 mm (3 stuks)
- Houten kralen 12 mm (2 stuks)
- Houten kralen 10 mm (6 stuks)
- Waxkoord 1 mm, circa 80 cm

Gebruikte steken en afkortingen
hv  halve vaste
l  losse 
v  vaste 

Moeilijkheidsgraad 
Beginner. 

Patroon Ster bijtring
Gehaakte ster applicatie (2x)
Haak met Coral 2211 Curry en haaknaald 2,5 mm. 
Toer 1: Haak 10v in een magische ring (10) 
Toer 2: Haak in elke v 2v (20) 
Toer 3: *Haak 3v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (25) 
Toer 4: *Haak 4v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (30) 
Toer 5: *Haak 5v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (35) 
Toer 6: *Haak 6v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (40) 
Rij 7: Haak 8v, 1l, keer om en laat de rest van de steken onbewerkt (8)
Rij 8: Sla 1v over, 7v, 1l en keer om (7)
Rij 9: Sla 1v over, 6v, 1l en keer om (6)
Rij 10: Sla 1v over, 5v, 1l en keer om (5)
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Bijtring Ster

Rij 11: Sla 1v over, 4v, 1l en keer om (4)
Rij 12: Sla 1v over, 3v, 1l en keer om (3)
Rij 13: Sla 1v over, 2v, 1l en keer om (2)
Rij 14: Sla 1v over en haak 1v (1)
Knip de draad lang genoeg af en werk de draad weg. Hecht de draad opnieuw aan bij de overgebleven steken van 
toer 6 en herhaal rijen 7 t/m 14 nog 4 keer. 
Haak een rand met vasten om de ster.

Leg de twee delen op elkaar en haak de delen met hv aan elkaar. Stop tussen één punt de 70 mm bijtring en 
tussen één punt de 40 mm bijtring. Vul gedurende het dichthaken de ster op met de pieper en een beetje vulling.

Kralen omhaken (3x)
Haak een 20 mm houten kraal om met Coral 2211 Curry, Coral mini 326 Ivory en Coral mini 2134 
Vintage Green.
Toer 1: Haak 6v in een magische ring (6)
Toer 2: Haak 2v in elke v (12)
Toer 3: *Haak 1v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (18)
Toer 4 t/m 6: Haak 1v in elke v (18)
Plaats de 20 mm kraal in je werk.
Toer 7: *Haak 1v, 2v samenhaken*. Herhaal *.* tot einde toer (12)
Toer 8: *Haak 2v samen*. Herhaal *.* tot einde toer (6)
Knip de draad lang genoeg af en haal de draad door alle 6 overgebleven lussen heen. 
Trek stevig aan en werk de draad weg.

In elkaar zetten
Bijtring ster hanger
Lus de bijtring ster hanger aan een stuk waxkoord. Rijg de volgende kralen aan beide uiteinden van het koord; 
10 mm, 15 mm, 20 mm, 10 mm. Sla het koord om de 70 mm houten bijtring heen en ga terug door de kralen. 
Maak een knoop en werk de draden weg.

Bijtring bloem met noppen hanger
Rijg de volgende kralen aan het koord; 4x 10 mm, 12 mm, 15 mm, 3x omhaakte kraal, 15 mm, 12 mm. 
Rijg de bijtring bloem met noppen om de kralen en sla het koord om de 70 mm houten bijtring heen. Ga terug 
door de kralen en maak een knoop. Werk de draden weg.
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