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MATERIAAL
Limone Uni 006 White, 004 Honey, 024 Black
Catania Uni 263 Apricot, 115 Red
Bergere de France Teddy 20980 Blanche
haaknaald 2,5 mm

naald
schaar
vulling

GEBRUIKTE STEKEN EN AFKORTINGEN
Magische ring (m.r.)
Losse (l.)
Halve vaste (h.v.)
Vaste (v.)
Stokje (stk.)

Dubbel stokje (dstk.)
Steek (st.)
Achterste lus (a.l.)
Samenhaken (sh.)

SPECIALE STEKEN
Lussteek (lst): steek de naald in de st. Sla de draad om de wijsvinger van je linkerhand om een lus te
vormen. Steek de haaknaald achter BEIDE draden van de lus en haal ze BEIDE door de st. Je hebt nu 3
lussen op de naald. Trek de lus aan tot de gewenste lengte, sla de draad om de naald en haal hem door
alle lussen.
WERKWIJZE
Hoofd
Maak 6 v. in een m.r. met Catania 263 Apricot.
Toer 1: 2 v. in elke v. = 12 v.
Toer 2: 2 v. in elke 2e v. = 18 v.
Toer 3: 2 v. in elke 3e v. = 24 v.
Toer 4: 2 v. in elke 4e v. = 30 v.
Toer 5: 30 v.

Toer 6 t/m 7: 7 v. – wissel naar wit: 2 lst. - wissel
naar apricot: 11 v. – wissel naar wit: 2 lst. – wissel
naar apricot: 8 v. = 30 st.
Toer 8: 7 v. – wissel naar wit: 2 lst. - wissel naar
apricot: 5 v. – voor de neus: bobbel van 6 stk. als
volgt: draad omsl., insteken in st., draad omsl.,
doorhalen, draad omsl., doorhalen door 2 lussen,
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je hebt nu 2 lussen op de naald, herhaal nog 5x,
je hebt nu 6 lussen op de naald, draad omsl.,
door alle lussen halen – 5 v. – wissel naar wit: 2
lst. – wissel naar apricot: 8 v. = 30 st.
Toer 9:. 7 v. – wissel naar wit: 2 lst. – wissel naar
apricot: 3 v. – wissel naar wit: 5 lst. – wissel naar
apricot – 3 v. – wissel naar wit: 2 lst. – wissel naar
apricot: 8 v. = 30 st.
Toer 10 t/m 11: 7 v. – wissel naar wit: 15 lst. –
wissel naar apricot: 8 v. = 30 st.
Toer 12: 2 v. sh. – 3 v. – 2 v. sh. – wissel naar wit:
3x (3 lst. - 2 lst. sh.) – wissel naar apricot: 3 v. –
2v. sh. – 3 v. = 24 st.
Toer 13: 2 v. sh. - 2 v. – 2 v. sh. – wissel naar wit:
3x (2 lst – 2 lst. sh.) – wissel naar apricot: 2 v. – 2
v. sh. – 2 v. = 18 st.

Toer 15: 2 v. in elke 4e v. = 30 v.
Toer 16: 2 v. in elke 5e v. = 36 v.
Toer 17: 36 v.
Toer 18: 2 v. in elke 6e v. = 42 v.
Toer 19 t/m 21: 42 v.
Toer 22: 2 v. in elke 7e v. = 48 v.
Toer 23 t/m 26: 48 v.
Toer 27: elke 7e en 8e v. sh. = 42 v.
Toer 28 t/m 30: 42 v.
Toer 31: elke 6e en 7e v. sh. = 36 v.
Toer 32: elke 5e en 6e v. sh. = 30 v.
Toer 33: elke 4e en 5e v. sh in a.l. = 24 v.
Toer 34: elke 3e en 4e v. sh. = 18 v.
Toer 35: elke 2e en 3e v. sh. = 12 v.

Vul hoofd op.
Ga verder met Catania 115 Red.

Toer 36: elke 1e en 2e v. sh. = 6 v.
Hecht af.
Borduur met Limone Uni 024 Black 2 ogen.

Vul lijf op.

Toer 14: 2 v. in elke 3e v. = 24 v.
Muts
Maak 3 v. in een m.r. met Catania 115 Red.
Toer 1: 2 v. in elke v. = 6 v.
Toer 2: 6 v.
Toer 3: 2 v. in elke 2e v. = 9 v.
Toer 4: 2 v. in elke 3e v. = 12 v.
Toer 5: 2 v. in elke 4e v. = 15 v.
Toer 6: 2 v. in elke 5e v. = 18 v.
Toer 7: 18 v.
Toer 8: 2 v. in elke 6e v. = 21 v.
Toer 9: 21 v.
Toer 10: 2 v. in elke 7e v. = 24 v.
Toer 11: 24 v.
Toer 12: 2 v. in elke 8e v. = 27 v.
Toer 13:. 27 v.
Toer 14: 2 v. in elke 9e v. = 30 v.

Toer 15: 30 v.
Toer 16: 2 v. in elke 10e v. = 33 v.
Toer 17: 33 v.
Toer 18: 2 v. in elke 11e v. = 36 v.
Ga verder met Bergere de France Teddy 20980
Blanche.
Toer 19 t/m 20: 36 v.
Hecht af.
Maak een mini pompom en naai deze vast op de
punt van de muts. Naai de muts op het hoofd
vast. Vouw de punt een beetje om en naai deze
vast aan de muts.

Armen
Haak 12 l. met Catania 115 Red en sluit deze met een h.v. tot een ring.
Toer 1 t/m 10: 12 v.
Ga verder met Catania 263 Apricot.
Toer 11: 12 v. in a.l.
Toer 12: elke 3e en 4e v. sh. = 9 v.
Toer 13: 4 v. – voor de duim: een bobbel haken van 3 dstk. als volgt: draad 2x omsl., insteken in st., draad
omsl. en doorhalen, draad omsl. en doorhalen door 2 lussen, draad omsl en doorhalen door 2 lussen, je
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hebt nu 2 lussen op de naald, herhaal nog 2x, je hebt nu 4 lussen op de naald, draad omsl., door alle
lussen halen – 4v. = 9 st.
Toer 14: 9 v.
Toer 15: Elke 2e en 3e v. sh. = 6 v.
Hecht af.
Haak met Bergere de France Teddy een randje vasten in de lussen van toer 11.
Maak een tweede arm en naai de armen vast aan het lijf.
Bontrandje voorkant jas
Haak met Bergere de France Teddy een sliert lossen van 2x de hoogte van het lijf. Vouw de sliert dubbel
en naai deze verticaal in het midden van het lijf vast.
Riem
Haak met Limone uni 024 Black 47 l.
Toer 1: 1 v. in 2e v. vanaf de haaknaald – 45 v. = 46 v.
Hecht af.
Naai de riem om het middel van de kerstman vast, over de bontrand heen.
Gesp
Haak met Limone Uni 004 Honey 12 l. en naai deze in de vorm van een gesp vast over de riem en de
bontrand.
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