Sneeuwman
Vertaald door Elly Lijster

Dit patroon is eigendom van Zhaya/Zhaya
Designs. Verkoop, ruilen, openbaar maken en
verspreiden van het patroon (incl. vertalingen) is niet
toegestaan. Natuurlijk mogen de foto’s en het patroon
ook niet als eigen worden uitgegeven. De verkoop van
het gehaakte item via internet en op markten met
vermelding van de auteur - Zhaya / Zhaya
Designs – is toegestaan. Vielen Dank :o)
***
Feel free to sell your finished items. Do not
copy, alter, share, publish or sell pattern, pictures or
images as your own. Copies may be made for
owner’s personal use only.

Materiaal:
Met het aangegeven materiaal wordt het figuur ca. 20 cm.
• Garen, ik gebruikte: DROPS Paris (wit), wat Schachenmayr Catania (zwart en
oranje), Gründl Paula uni (rood – voor de muts en sjaal), Contrastkleur voor de
pompom en de franjes aan de sjaal
• Bijpassende haaknaalden
• Vulling

AFKORTINGEN:
v = vaste
MR = magische ring
L = losse
st = steek
hv = halve vaste
De vermelding van het door mij gebruikte garen is natuurlijk maar een voorbeeld. Je
kunt elk ander garen gebruiken, pas eventueel je naalddikte aan.
Er wordt – tenzij anders aangegeven - in spiraalronden gehaakt.
Voor een (zo onzichtbaar mogelijke) kleurwissel en het verdelen voor meer- en
minderingen zie www.zhaya.de onder Tipps, Tricks en Tutorials.
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Lijf/Hoofd:
wit
Begint met het lijf, tussendoor goed in vorm vullen.
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerderen (12)
3. elke 2. v meerderen (18)
4. elke 3. v meerderen (24)
5. elke 4. v meerderen (30)
6. elke 5. v meerderen (36)
7. elke 6. v meerderen (42)
8. elke 7. v meerderen (48)
9. elke 8. v meerderen (54)
10.-18. (9 toeren) v in elke st (54)
19. elke 8. en 9. v samen haken (48)
20. elke 7. en 8. v samen haken (42)
21. elke 6. en 7. v samen haken (36)
22. elke 5. en 6. v samen haken (30)
23. elke 4. en 5. v samen haken (24)
24. elke 4. v meerderen (30)
25. elke 5. v meerderen (36)
26. elke 6. v meerderen (42)
27.-32. (6 toeren) v in elke st (42)
33. elke 6. en 7. v samen haken (36)
34. elke 5. en 6. v samen haken (30)
35. elke 4. en 5. v samen haken (24)
36. elke 3. en 4. v samen haken (18)
37. elke 2. en 3. v samen haken (12)
38. telkens 2 v samen haken (6)
Sluiten, draad afhechten

Voet (2x):
wit
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerderen (12)
3. elke 2. v meerderen (18)
4. elke 3. v meerderen (24)
5. elke 4. v meerderen (30)
6.-8. (3 toeren) v in elke st (30)
9. elke 4. en 5. v samen haken (24)
Je kan de voeten licht vullen, bij mij was dat niet nodig omdat ik dikke wol gebruikte.
Voet plat dichthaken met vasten.
Sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien.
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Arm (2x):
wit
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerderen (12)
3. elke 2. v meerderen (18)
4.-6. (3 toeren) v in elke st (18)
Hand in vorm vullen.
7. elke 2. en 3. v samen haken (12)
8.-14. (7 toeren) v in elke st (12)
Plat met vasten dichthaken.
Sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien.

Ogen (2x):
Catania zwart (dus dunner garen als van het lijf)
1. MR met 6v (6)
Sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien. Met wit een lichtpuntje borduren.

Knoop (2x):
Catania zwart (ook hier dunner garen als bij het lijf)
1. MR met 6v (6)
Sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien.

Neus:
Catania oranje (ook deze is dunner dan voor de sneeuwpop zelf)
1. 3L, met 1 hv sluiten tot ring, 2 v in elke st (6) <- op deze manier wordt de neus
puntig
2. 5v, 1v meerderen (7)
3. 6v, 1v meerderen (8)
4. 7v, 1v meerderen (9)
5. 8v, 1v meerderen (10)
6. 9v, 1v meerderen (11)
7. 10v, 1v meerderen (12) sluiten,
draad laten hangen voor het
vastnaaien. Neus in vorm vullen.

Muts:
Rood (of kleur naar keuze)
In rijen haken, na elke rij keren.
Zoveel lossen haken, dat het de juiste hoogte, inclusief een
omslag voor de muts heeft (het aantal hieronder was bij mij
voldoende, pas het eventueel aan)
1. 20L + 1L, begin in de 2e st vanaf de naald: 20v, 1L (20)
Vanaf hier wordt elke rij in de achterste lussen gehaakt.
Op deze manier net zoveel rijen haken, dat de muts om de
kop past. Het aantal rijen kan verschillen door het materiaal
wat je gebruikt. Ik geef hier mijn aantal rijen op als
voorbeeld.
2.-41. (40 rijen) 20v, 1L (20)
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Als je voldoende rijen hebt gehaakt, moet je er op letten dat de begin- en einddraad aan dezelfde
kant zitten, eventueel een rij extra haken. Dan de eerste en laatste rij op elkaar leggen (zie
foto), daarbij moet de eerste rij naar je toe liggen en de laatste rij van je af . Met 20v
door beide rijen haken en de muts op deze manier sluiten. Op deze manier (als je het goed
hebt gedaan) zijn de eerste en laatste rij uiteindelijk niet te zien.
Rij beeindigen, lange draad laten hangen. Met deze draad kan je door de ribbels
weven en de bovenkant samentrekken. Draad afhechten. Nu nog een pompom
maken en op de muts bevestigen.
Deze muts is uitvoerig uitgelegd bij het Ribbelmonster.

Voor de sjaal heb ik eenvoudig een lossenketting op lengte gehaakt. Daar vasten op haken tot de
gewenste breedte is bereikt. Beeindigen, draad afhechten en aan de uiteinden franjes knopen .

Nu nog de armen en voeten aan het lijf naaien en de ogen en neus op het gezicht.
Mond borduren en de knopen op het lijf vastnaaien.
Sjaal omknopen, mutsrand omslaan en op het hoofd vastnaaien. Dat was het al. de
sneeuwman is klaar 
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