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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Janneke Assink van Jip by Jan in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Janneke: “Met het CraftKitchen kerstpakket dat ik kreeg ging ik eens uit mijn comfortzone. Geen deken of 
kussen dit keer, maar iets dat meer weg heeft van een amigurumi. Of dat het zelfs is? Ik weet niet eens wat er 
precies binnen die definitie valt, zo onbekend ben ik met het fenomeen, maar het is in ieder geval iets geworden 
waarbij je elke toer even moet kijken wat je moet doen. Iets dat ik normaal gesproken vermijd. Maar he, soms is 
het goed eens iets anders te proberen.

Al nadenkend over wat ik dan voor kerstigs zou maken, kwam ik op een gnoom.  Ik haakte ze in twee 
formaten. De mutsen haakte ik volgens hetzelfde patroon, maar de grote haakte ik met Double four en 
haaknaald 4,5 en de kleine met Glam en haaknaald 4. Voor het lijfje deed ik een aantal aanpassingen 
om op een bijpassend formaat uit te komen”.

Benodigdheden:
- Durable Double four, Forest green 2150. Ivory 326 en Ochre 2182
- Durable Glam kleuren, Ivory 326 en Cream 2172
- Vulling
- Sterrenlint 
- Belletje
- Nylon (naai)garen om belletje en lint vast te zetten
- Haaknaalden 4,5 en 4 mm
- Steekmarkeerder

Werkwijze voor de Muts:
Double four, 4,5mm of Glam, 4 mm
Haak in een spiraal: je sluit de toer niet maar haakt direct verder op de 
eerste steek van de vorige toer. Gebruik een steekmarkeerder (of stukje 
draad in contrasterende kleur) om het begin van je toer te markeren.

Toer 20 16v

Toer 21: *2v in v, 7v* 2x (18v)

Toer 22: 18v

Toer 23: *2v in v, 8v* 2x (20v)

Toer 24 -25: 20v

Toer 26: *2v in v, 9v* 2x (22v)

Toer 27: 22v

Toer 28: *2v in v, 10v* 2x (24v)

Toer 29: 24v

Toer 30: *2v in v, 11v* 2x (26v)

Toer 31: *2v in v, 12v* 2x (28v)

Toer 32: 28v

Toer 33: *2v in v, 13v* 2x (30v)

Toer 34-35: 30v

Toer 36: *2v in v, 14v* 2x (33v)

Toer 37: *2v in v, 15v* 2x (34v)

Toer 38: *2v in v, 16v* 2x (36v)

Toer 39: *2v in v, 17v* 2x (38v)

Toer 40: 38v

Toer 1: Haak 6v in magische cirkel (6v)

Toer 2 t/m 5: v in elke v (6 v)

Toer 6: *2v in v, 2v * 2x (8v)

Toer 7 - 9: 8v

Toer 10: *2v in v, 3v* 2x (10v)

Toer 11 - 13: 10v

Toer 14: *2v in v, 4v* 2x (12v)

Toer 15 – 16: 12v

Toer 17: *2v in v, 5v* 2x (14v)

Toer 18: 14v

Toer 19: *2v in v, 6v* 2x (16v)
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Neusje
Glam, haaknaald 4 mm
Haak 6v in magische cirkel. Sluit met hv. Laat draden hangen om het neusje straks te bevestigen aan het lijfje.

Lijf (groot)
Double Four, haaknaald 4,5 mm

Toer 1: Haak 6v in magische cirkel (6v)

Toer 2: *2v in v* 6x (12v)

Toer 3: *v, 2v in v* 6x (18v)

Toer 4: *2v in v, 2v* 6x (24v)

Toer 5: *2v, 2v in v, v* 6x (30v)

Toer 6: *v, 2v in v, 3v* 6x (36v)

Toer 7: *4v, 2v in v, v* 6x (42v)

Toer 8: v in achterste lussen (42v)

Toer 9-11: 42v

Toer 12: *2 v samenhaken, 5v* 6x (36v) 
Nb steek bij het samenhaken alleen door de voorste 
lussen voor een onzichtbare mindering

Toer 13: *2v, 2v samenhaken, 2v* 6x (30v)

Toer 14: 30v

Toer 15: *3v, 2v samenhaken* 6x (24v)

Toer 16: 24v

Toer 17: haak in achterste lussen: *v, 2v samenhaken, v* 6x 
(18v)

De ribbel die nu onstaat gebruik je straks om de baard aan te 
bevestigen

Toer 18: *v, 2v samenhaken* 6x (12v)

Bevestig het neusje aan het lijfje. Vul het lijfje op met 
kussenvulling.

Toer 19: *2v samenhaken* 6x (6v). Sluit de toer en hecht af.

BAARD
Knip stukken garen (ongeveer 30 stuks a 20 cm) om een baard mee te vormen. Trek met een haaknaald het midden van 
een dubbelgevouwen draad achter het ontstane ribbeltje van toer 17 langs. Haal de uiteinden door de onstane lus. 
Bevestig zo net zoveel draden als je mooi vindt voor een volle baard. Knip de baardharen op gelijke lengte.

AFWERKING
Versier de muts eventueel met lint, sterretjes en/of een belletje en bevestig hem op het lijf met naald en draad.
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Kleine kerstgnoom

MUTS
Haak een muts met Durable Glam en haaknaald 4 volgens het hierboven beschreven patroon.

NEUSJE
Haak een neusje met Double four Ochre en haaknaald 4,5 mm volgens hierboven beschreven patroon.

LIJF (klein)
Double four, haaknaald 4,5 mm
Toer 1 -5 als LIJF (groot) (30v)
Toer 6 v in achterste lussen (30v)
Toer 7-9 30v
Toer 10 *2 samenhaken, 3v* 6x (24v)
Toer 11 *2v, 2 samenhaken* 6x (18v)
Toer 12 18v
Bevestig het neusje en vul het lijfje op.

nb bij het kleine lijfje was ik vergeten een toer in de achterste lussen te haken voor een ribbel waar je de baard aan kunt 
bevestigen. Het blijkt ook zonder te kunnen: je steekt dan tussen hele steken door met je haaknaald om de draad op te 
halen. 

Toer 13 *2 samenhaken, v* 6x (12v)
Toer 14 *2 samenhaken* 6x (6v)
Hecht af.

AFWERKING
Zie beschrijving grote gnoom.

Laat de kerst maar komen!


