
Een lief spookje waarvoor je met een restje haakgaren al voldoende materiaal hebt om mee 
aan de slag te kunnen. Patroon is ontworpen door Christel Krukkert. Hoogte: ca. 7 cm. 

Benodigde materialen:
- Restje Schachenmayr Catania wit (035.9801210, kleur 106) 
- 2 zwarte veiligheidsoogjes 7,5 mm (082.D98) 
 of twee zwarte kraaltjes 
- Vulling (083.28250) 
- Haaknaald 2,5 (clover: 086.
- Stopnaald (prym 022.124663)

Toelichting:
l = losse, hv = halve vaste, v = vaste 

Spookje werkbeschrijving
Lijf en hoofd:
Begin onderaan het lijfje. Haak 2 l met wit.
1. 6 v in de 1e l, 1 hv v in de 1e v
2. 2 v in elke v (= 12 v)
3. 2 v in elke 2e v (= 18 v)
4. 2 v in elke 3e v (= 24 v)
5 en 6. 24 v
7. Haak elke 3e en 4e v samen (= 18 v)
8 en 9. 18 v
Vul het lijfje op.
10. Haak elke 2e en 3e v samen (= 12 v)
11. 2 v in elke v (=24 v)
12. 2 v in elke 4e v (= 30 v)
13 t/m 15. 30 v
16. Haak elke  4e en 5e v samen (= 24 v) 
Bevestig de veiligheidsoogjes tussen toer 13 en toer 14 met 7 steken tussenruimte.
17. Haak elke 3e en 4e v samen (= 18v)
18. 18 v
Vul het kopje op.
19. Haak elke 2e en 3e v samen (= 12 v)
20. 12 v
21. Haak alle v aan 2 samen (= 6 v)
22 en 23. 6 v
Hecht af. Haal de draad door de overige 6 steken en trek aan. Maak met de overgebleven draad een lusje 
en zet deze vast.

Armpjes:
Haak 5 l
1. 4 v, 3 l, haak terug langs deze l met 2 hv, 1 hv op de zijkant, 3 l, met 2 hv terug, 1 hv op de zijkant (op 
dezelfde plek dan de vorige keer), 3 l, met 2 hv terug, 1 hv op de zijkant, 2 l, met 1 hv terug, 1 hv op de 
zijkant. Hecht af. Naai het gat dat is ontstaan dicht. 
Haak nog een armpje, maar in spiegelbeeld, begin met 2 l en daarna 3x 3 l.

Werkbeschrijving - Gehaakt spookje

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de 
werkbeschrijving.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.


