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Hangende Kerst CAL

BENODIGDHEDEN

Katoen (ik gebruikte zelf restjes)

Haaknaald 2.5mm

Vulling

Schaar

Stompe naald

Optioneel: stuk acrylaat voor bodem

UITLEG

Alle figuren worden in het rond gehaakt

volgens de amigurumi techniek, tenzij

anders gespecificeerd. Gebruik een

stekenmarkeerder om de eerste steek te

markeren. 

Verstevig eventueel de bodem van elk

figuurtje door 2 cirkels op maat te knippen

uit acetaat en deze in de figuren te

plaatsen.

 

Bij vragen kan je een reactie hieronder

achterlaten. 

AFKORTINGEN

 v - Vaste

hv - halve vaste

mrd - meerdering

2vs - 2 vasten samenhaken

l - Losse

st - Stokje

2sts - 2 stokjes samenhaken

hst - half stokje

Ik heb een hele leuke hangende kerststal

ontworpen, en dit jaar deel ik deze graag

met jullie. Na 25 december wordt dit een

kooppatroon, maar nu is hij gratis.

Ik hoop elke week op zaterdag een nieuw

deel te plaatsen. Deze kan je vinden op mijn

website; www.thepurplelady.net

 

De Hangende Kerststal bestaat uit minstens

5 figuren, mogelijk meer. Ik haak namelijk

lekker door aan mijn figuren terwijl jullie

elke week jullie deel maken. Hopelijk komen

er nog wat meer bij, maar dit ligt aan wat

me lukt.

 

Het wordt in ieder geval supermooi! Ik

plaats geen foto's bij de patronen, maar je

mag deze wel delen met mij, of met elkaar.

Zo blijft het toch een klein beetje een

verrassing, maar zonder

verplichtingen. Maak gewoon wat je wil!

 

Wel zou ik het fantastisch vinden als jullie

een reactie achterlaten met wat jullie van

de Kerststal vinden. Ik heb er heel veel werk

ingestoken, dus het is toch wel erg leuk om

van jullie terug te horen. Heel veel

haakplezier!
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Hangende Kerst CAL: Deel 4
HERDER EN MINI SCHAAP

LIJFJE & HOOFD

Met de kleur van de kleding, begin met

een magische ring

 

1.  Haak 6v in de ring

2. *mrd* herhaal tot einde van de

ronde (12)

3. *1v, mrd* herhaal tot einde van de

ronde (18)

4. *1v, mrd, 1v* herhaal tot einde van de

ronde (24)

5. in achterste lussen: 1v in elke v (24)

6. t/m 7. 1v in elke v (24)

8. *6v, 2vs* herhaal tot einde van de

ronde (21)

9. t/m 11. 1v in elke v (21)

12. *5v, 2vs* herhaal tot einde van de

ronde (18)

13. t/m 14. 1v in elke v (18)

Knip eventueel 2 cirkels uit plastic of

acetaat, in de maat van de bodem

van het figuurtje en stop dit in het

lijfje ter versteviging.

15. *4v, 2vs* herhaal tot einde van de

ronde (15)

16. t/m 7. 1v in elke v (15)

18.  *3v, 2vs* herhaal tot einde van de

ronde (12)

Verander naar huidskleur en vul het

lijfje op.

 

19. *mrd* herhaal tot einde van de ronde (24)

20. t/m 24. 1v in elke v (24)

25. *1v, 2vs, 1v* herhaal tot einde van de

ronde (18)

Vul het figuurtje op.

26. *1v, 2vs* herhaal tot einde van de ronde

(12)

27. *2vs* (6)

Hecht af, en laat een lange draad over.

Hiermee rijg je door alle overgebleven steken,

waarna je het strak aantrekt. Vervolgens maak

je een ophanglus met de draad, die je vastzet

met een knoopje.

BAARD

Haak met bruin 

en in heen- en 

weer gaande toeren.

 

1. 9l, waarin je 8v haakt. Keer

2. 1l, 8v. Hecht af

 

Naai de baard op de herder aan de bovenste

twee hoeken van de baard, waardoor de

baard mooi in een halve cirkel valt. Naai voor

de snor twee strepen tussen de twee bovenste

hoeken van de baard, en werk de eindjes in

het hoofd weg.
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Hangende Kerst CAL: Deel 4
HERDER EN MINI SCHAAP

MINI SCHAAP

Ik haakte dit schaapje met zwart en wit.

Vervolgens heb ik een klein stukje van

de snuit met een zwarte stift ingekleurd,

maar je kan er dus ook voor kiezen om

in plaats van alleen de eerste toer de

eerste twee toeren zwart te haken.

 

Begin met een magische ring.

 

1.  Haak 6v in de ring

Wissel naar wit, knip zwart NIET af

2. *mrd* herhaal tot einde van de

ronde (12)

3. 2v, met zwart: 3l - wit: hv, 3v, zwart:

3l - wit: hv, 5v (12)

Knip de zwarte draad af

4. 1v in elke v (12)

5. 9v, bobbelsteek met 2st, 2v (12)

6. bobbelsteek met 2st, 11v (12)

7. 1v in elke v (12)

8. 10v, bobbelsteek met 2st, 1v (12)

9. 1v, bobbelsteek met 2st, 4v,

bobbelsteek met 2st, 5v (12)

10. *2vs* (6)

 

Hecht de draden af en werk ze weg in

het lijfje van het schaapje. Naai het

schaapje vervolgens aan de zij van de

herder.

1. Sla de draad om de naald

2. Steek de naald in de gewenste steek

en haal een draad omhoog

3. Haal een draad door 2 van de drie

lussen op de naald

4. Herhaal 1-3 tot je het benodigde

aantal stokjes hebt volgens het patroon,

waarbij je voor elk stokje een extra lus

op de naald laat zitten - na stap 3 heb

je 2 lussen, en na elk stokje komt er een

lus bij.

5. Haal een draad door alle lussen op

de haaknaald. Klaar!

LET OP: Hieronder en op de

volgende pagina volgt

duidelijkere uitleg over de

gebruikte technieken van het

mini schaapje. Vergeet hier dus

niet naar te kijken, dat maakt

het een stuk makkelijker.

BOBBELSTEEK
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Hangende Kerst CAL: Deel 4
HERDER EN MINI SCHAAP

OORTJES SCHAAPJE

 1. Steek je haaknaald door de gewenste steek en haal de nieuwe draad omhoog. Haak alle

oortjes terwijl je de lus van de hoofdkleur op de haaknaald houdt, en zorg dat de oortjes naar

voren steken

2. Haak de benodigde steken voor de oortjes

3. Voor je de laatste draad door de lussen op de naald haalt; pak de originele hoofdkleur weer

op en maak daarmee de steek af. Haal de draad nu wel door alle lussen.


