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Winter Stars polswarmers 

Garen: Kartopu Melange Wool Tweed, 100 g/170 stk  
Haaknaald: 6 mm 

Afkortingen 

v – vaste 
a.l. – achterste lus 
st – stokje 
l – losse 
stk – steek/steken 
hv – halve vaste 
hst – halfstokje 

Speciale steken 
 
starstitch (sterrensteek): deze wordt gehaakt in 2 toeren. 
 
toer 1: voor de eerste sterrensteek van de toer haak je 3 l, steek de haak in de 2e l van de 
haak, sla om en trek de lus door de 2e l, plaats de haak in de 3e l vanaf de haak, sla om en 
trek de lus door de 3e l, je heb dan 3 lussen op de naald. Voor de volgende sterrensteken 
haak je ipv in de lossenketting in het gat in het midden (onder de l), sla om en trek de draad 
erdoor. (zie foto hieronder) 
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Steek de naald in het 6e been van de ster, sla om en trek de draad door de lus (zie foto 
hieronder) 

 

Steek de naald in dezelfde steek als waar je in begon, sla om en trek door (zie foto 
hieronder) 

 

Doe hetzelfde met de volgende 2 steken (je hebt dan 6 lussen op de naald). Sla om en trek 
de draad door alle 6  lussen (zie foto hieronder) 
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Haak 1 l om de steek vast te zetten. 

 

Toer 2: 2 l, 2 hst in elk gaatje (van de ene l) van de vorige toer. 
 
Belangrijk om te weten 

• Het eerste stokje van een toer wordt gehaakt met 3 l. 
• De polswarmers worden in het rond gehaakt. Elke toer wordt afgesloten met een hv in het 

eerste steekje van de toer 
• Het patroon is gemakkelijk aan te passen een fungeert ook met ander garen of haaknaald, 

zolang het aantal steken oneven is. 
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Patroon 

Zet op met 29 l. hv in de eerste l om een ring te maken (zorg er wel voor dat de lossenketting 
niet gedraaid is). 

1. 3 l, 1 st in elke l voor de hele toer rond. Afsluiten met een hv in 3:e l van de eerste 3. 
2. in a.l.. 1 l, 1 v in elke stk voor de hele toer rond. Afsluiten met een hv in de eerste v. 
3. Starstitch toer 1. 
4. Starstitch toer 2. 
5. 1 l, 1 v in elke stk voor de hele toer rond. afsluiten met een hv in de eerste v. 
6. in a.l.. 3 l, 1 st in elke l voor de hele toer rond. afsluiten met een hv in 3:e l van de eerste 3. 
7. Starstitch toer 1. 
8. Starstitch toer 2. 
9. 1 l, 1 v in elke stk voor de hele toer rond. afsluiten met een hv in de eerste v. 
10. in a.l.. 3 l, st in elke l voor de hele toer rond. afsluiten met een hv in 3:e l van de eerste 3. 
11-14. uppr toer 7-10. 
15. 6 st, 6 l, sla 6 stk over, 17 st. 
16. 1 st in elke st en l. 
17. in a.l.. 1 v in elke stk. 
18. 1 v in elke stk. 
19. in a.l.. 1 st in elke stk. 
20. in a.l.. 1 v in elke stk. 
 
Knip de draad af.. Afsluiten met een ekstra toer st en een toer 
v rond het gat van de duim. Knip de draad af en werk de 
eindjes weg. 
 
NB: Mijn meerderkleurige polwarmers zijn gehaakt met 
Scheepjes Wanderlust en een 4 mm haaknaald. Zet dan op met 
39 l. In toer 15 haakte ik ; 11 st, 7 l, sla 7 stk over, 21 st. Ik 
veranderde een beetje op de laatste toeren:. toer 18; Starstitch 
toer 1. toer 19; Starstitch toer 2. toer 20; 1 v in elke stk. toer 
21; in a.l.. 1 st in elke stk. toer 22; in a.l.. 1 v in elke stk.   

#annavirkpanna #winterstarfingerlessmitts 

 Denk eraan dat mijn patronen beschermd zijn door copyright. Dit patroon is van mij, 
Anna Nilsson en ik heb er alle rechten van. Ik vraag ook daarom om mijn patronen/pdfs 
niet te delen met anderen, maar in plaats daarvan teverwijzen naar het patroon op mijn 
blogg annavirkpanna.com.      <3 Anna 


