
                                

                             De kleine sneeuwman
                                                                  
                                                                  Haakpatroon

                                            Ontworpen door Karin Godinez

Dit patroon mag niet gekopieerd worden zonder toestemming van de ontwerpster. 
Het mag ook niet vertaald worden om te verkopen of om op het internet geplaatst te worden. 
Je mag, weliswaar in een klein aantal, de afgewerkte sneeuwman verkopen op markten of in de 
winkel. Dit patroontje werd vertaald voor amilovesgurumi  door de facebookgroep haak met ons 
mee 
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MATERIALEN EN BENODIGDHEDEN

Haaknaald 2,5
Wol in de kleuren wit, oranje, rood en groen
Fiberfill
2 oogjes
Naald

GROOTTE

De sneeuwman is ongeveer 22 cm

STEKEN EN AFKORTINGEN

Losse – L
Halve vaste – HV
Vaste – V
Stokje – STK
Nummer V – geeft aan hoeveel keer je de V maakt 
Minderen – 2 V samen
Meerderen – cijfer V in 1 
Herhaal – ** herh ** 
Vaste met kleurverandering – VK
De vetgedrukte cijfers op het einde van de regel, zijn het aantal steken dat je hebt na die 
toer.
NOTIE
Tenzij anders aangegeven worden alle delen gehaakt zonder de toeren te sluiten.
Je kan beginnen met 2 losse of een magische ring

LICHAAM met wit
     Toer 01: een magische  ring met 6 V                                                                                            6
     Toer 02: 2 V in 1 in iedere steek                           12
     Toer 03: ** 1 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer                                              18
     Toer 04: ** 2 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer                                              24
     Toer 05: ** 3 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer               30
     Toer 06: ** 4 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer                                              36
     Toer 07: ** 5 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer                                              42
     Toer 08: ** 6 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer                                              48
     Toer 09: ** 7 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer                                              54
     Toer 10: 1 V in iedere steek                                                                                                         54
     Toer 11: 1 V in iedere steek                                                                                                         54

Dit patroon mag niet gekopieerd worden zonder toestemming van de ontwerpster. 
Het mag ook niet vertaald worden om te verkopen of om op het internet geplaatst te worden. 
Je mag, weliswaar in een klein aantal, de afgewerkte sneeuwman verkopen op markten of in de 
winkel. Dit patroontje werd vertaald voor amilovesgurumi  door de facebookgroep haak met ons 
mee 

https://amilovesgurumi.com/
https://www.facebook.com/groups/373739732818312/
https://www.facebook.com/groups/373739732818312/


     Toer 12: ** 8 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer                                              60
     Toer 13: 1 V in iedere steek                                                                                                         60
     Toer 14: 1 V in iedere steek                                                                                                         60
     Toer 15: ** 8 V, 2V samen ** herh ** tot het einde van de toer                                          54
     Toer 16: 1 V in iedere steek                                                                                                         54
     Toer 17: 1 V in iedere steek   54
     Toer 18: ** 7 V, 2 V samen ** herh ** tot het einde van de toer                                         48
     Toer 19: 1 V in iedere steek   48
     Toer 20: 1 V in iedere steek                                                                                                         48
     Toer 21: 1 V in iedere steek                48
     Toer 22: 1 V in iedere steek    48
     Toer 23: 1 V in iedere steek    48
     Toer 24: ** 6 V, 2 V samen ** herh ** tot het einde van de toer                                         42
     Toer 25: 1 V in iedere steek    42
     Toer 26: ** 5 V, 2 V samen ** herh ** tot het einde van de toer   36
     Toer 27: ** 4 V, 2 V samen ** herh ** tot het einde van de toer   30
     Toer 28: ** 3 V, 2 V samen ** herh ** tot het einde van de toer   24
Sluit met een halve vaste in de volgende steek. Hecht af en vul het lichaam.

HOOFD met wit
     Toer 01: een magische ring met 6 V                                                                                             6
     Toer 02: 2 V in 1 in iedere steek                                                                                                  12
     Toer 03: ** 1 v, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   18
     Toer 04: ** 2 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   24
     Toer 05: ** 3 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   30
     Toer 06: ** 4 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   36
     Toer 07: ** 5 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   42
     Toer 08: ** 6 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   48 
     Toer 09: 1 V in iedere steek   48
     Toer 10: ** 7 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   54
     Toer 11: 1 V in iedere steek   54
     Toer 12: ** 8 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   60
     Toer 13: 1 V in iedere steek   60
     Toer 14: ** 9 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   66
     Toer 15: 1 V in iedere steek   66
     Toer 16: 1 V in iedere steek   66
     Toer 17: ** 9 V, 2 V samen ** herh ** tot het einde van de toer   60
     Toer 18: 1 V in iedere steek   60
     Toer 19: ** 8 V, 2 V samen ** herh ** tot het einde van de toer   54
     Toer 20: 1 V in iedere steek   54
     Toer 21: ** 7 V, 2 V samen ** herh ** tot het einde van de toer       48
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     Toer 22: 1 V in iedere steek   48
     Toer 23: ** 6 V, 2 V samen ** herh ** tot het einde van de toer   42
     Toer 24: ** 5 V, 2 V samen ** herh ** tot het einde van de toer   36
     Toer 25: ** 4 V, 2 V samen ** herh ** tot het einde van de toer   30
     Toer 26: ** 3 V, 2 V samen ** herh ** tot het einde van de toer   24
Vul het hoofd
     Toer 27: ** 2 V, 2 V samen ** herh ** tot het einde van de toer   18
     Toer 28: ** 1 V, 2 V samen ** herh ** tot het einde van de toer   12
     Toer 29: ** 2 V samen ** herh ** tot het einde van de toer                                          6
Sluit met een halve vaste in de volgende steek. Hecht af.

NEUS met oranje
     Toer 01: een magische ring met 4 V     4
     Toer 02: ** 1 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer     6
     Toer 03: 1 V in iedere steek     6
     Toer 04: ** 2 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer     8
     Toer 05: 1 V in iedere steek     8
     Toer 06: ** 3 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   10
     Toer 07: 1 V in iedere steek   10
     Toer 08: ** 4 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   12
Sluit met een halve vaste in de volgende steek. Hecht af

MUTS met rood
     Toer 01: een magische ring met 6 V     6
     Toer 02: ** 1 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer     9
     Toer 03: 1 V in iedere steek. De laatste is een VK naar groen                                                 9 
     Toer 04: ** 2 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer                                       12
     Toer 05: 1 V in iedere steek   12
     Toer 06: ** 3 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer, de laatste is een VK naar     
                                                                                                                                                rood      15
     Toer 07: 1 V in iedere steek   15
     Toer 08: ** 4 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   18
     Toer 09: 1 V in iedere steek. De laatste is een VK naar groen                  18
     Toer 10: ** 5 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   21
     Toer 11: 1 V in iedere steek   21
     Toer 12: ** 6 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer, de laatste is een VK naar      

            rood     24
     Toer 13: 1 V in iedere steek   24
     Toer 14: ** 7 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   27
     Toer 15: 1 V in iedere steek. De laatste is een VK naar groen                                               27
     Toer 16: ** 8 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   30
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     Toer 17: 1 V in iedere steek        30
     Toer 18: ** 9 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer, de laatste is een VK naar     

rood      33
     Toer 19: 1 V in iedere steek   33
     Toer 20: ** 10 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   36
     Toer 21: 1 V in iedere steek. De laatste is een VK naar groen                                               36 
     Toer 22: ** 11 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer                                            39
     Toer 23: 1 V in iedere steek   39
     Toer 24: ** 12 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer, de laatste is een VK naar 
                                                                                                                                                   rood   42
     Toer 25: 1 V in iedere steek   42
     Toer 26: ** 13 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   45
     Toer 27: 1 V in iedere steek. De laatste is een VK naar groen   45
     Toer 28: ** 14 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   48
     Toer 29: 1 V in iedere steek   48
     Toer 30: ** 15 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer, de laatste is een VK naar

              rood    51
     Toer 31: 1 V in iedere steek   51
     Toer 32: ** 16 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   54
     Toer 33: 1 V in iedere steek. De laatste is een VK naar groen                                               54 
     Toer 34: ** 17 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   57
     Toer 35: 1 V in iedere steek   57
     Toer 36: ** 18 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer, de laatste is een VK naar 

  rood    60
     Toer 37: 1 V in iedere steek   60
     Toer 38: ** 19 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer                                       63
     Toer 39: 1 V in iedere steek   63
     Toer 40: ** 20 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   66
     Toer 41: 1 V in iedere steek   66
Sluit af met een halve vaste in de volgende steek. Hecht af. 
Maak een pompom en naai ze aan de muts.

HANDSCHOENEN EN ARMEN met groen
     Toer 01: een magische ring met 6 V     6
     Toer 02: 2 V in iedere steek                                                                                                         12
     Toer 03: ** 5 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer                                       14
     Toer 04: 1 V in iedere steek   14
     Toer 05: 1 V in iedere steek   14
     Toer 06: 1 V in iedere steek   14
     Toer 07: hier laten we de opening voor de duim. 4 L, 2 steken overslaan, 12 V               14
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     Toer 08: 1e steek overslaan, 1 V, 3e steek overslaan, 13 V                                                    14
     Toer 09: 2 V, 2 V samen, 2 V, 2 V samen, 2 V, 2 V samen, 2 V                                               11
     Toer 10: 1 V in iedere steek. De laatste is een VK naar wit                                                   11
     Toer 11: 2 V, 2 V in 1, 2 V, 2 V in 1, 2 V, 2 V in 1, 2 V                                                               14 
     Toer 12: 1 V in iedere steek   14
     Toer 13:  1 V in iedere steek   14
     Toer 14:  1 V in iedere steek   14
     Toer 15:  1 V in iedere steek   14
     Toer 16:  1 V in iedere steek   14
     Toer 17: ** 6 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer                                              16
     Toer 18: 1 V in iedere steek   16
     Toer 19: ** 2 V, 2 V samen ** herh ** tot het einde van de toer                                         12
Vul de arm
     Toer 20: ** 1 V, 2 V samen ** herh ** tot het einde van de toer                                           9
     Toer 21: 2 X ( 2 V samen )
Sluit af met een halve vaste. Hecht af.

DUIM met groen
De duim word gemaakt in toer 07 van de handschoen. We beginnen aan de basis.
     Toer 01: 6 V     6
     Toer 02: 1 V in iedere steek          6
     Toer 03: 1 V in iedere steek     6
Sluit af met een halve vaste. Hecht af.

SJAAL met rood
We werken hier NIET met doorlopende toeren!!!!
     Toer 01: 5 V, 1 L, draai het werk     5
     ….......
     Werk op deze wijze tot de sjaal 36 cm is. Hecht dan af.

BENEN 2 X 
     Toer 01: 6 Losse                                                                                                                               6
     Toer 02: Begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, ** 4 V, 3 V in 1 ** herh ** tot het 

      einde van de toer    14
     Toer 03: Werk nu in cirkel, ** 4 V, 3 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer   20
     Toer 04: ** 4 V, 2 V in 1, 1 V, 2 X ( 2 V in 1 ), 1 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de 

  toer   28
     Toer 05: 6 V, 2 V in 1, 4 V, 2 V in 1, 16 V   30
     Toer 06: 7 V, 4 X ( 2 V samen ), 15 V   26
     Toer 07: 6 V, 3 X ( 2 V samen ), 14 V   23
     Toer 08: 5 V, 3 X ( 2 V samen ), 12 V   20
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     Toer 09: 4 V, 3 X ( 2 V samen ), 10 V   17
     Toer 10: 1 V in iedere steek   17
     Toer 11: 1 V in iedere steek   17
Sluit af met een halve vaste. Hecht af en vul het been.

Tekening voor de eerste toer van het been

Naai nu de ogen en de neus aan het hoofd. Borduur met zwart garen de wenkbrauwen, 
met rood garen de mond. Naai nu het hoofd, de armen en de benen. Naai daarna de muts, 
plooi de muts ietwat naar beneden en naai ze met enkele steken vast. Probeer eerst alle 
posities uit!!!!!!!!!!!!

GEFELICITEERD, JE SNEEUWMAN IS KLAAR !
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