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Kerstman hanger 
Versie 2 

 
Benodigdheden: 
Van GB Wolle Carina 100% katoen  
1 bol kleur 307 lichtrose 
1 bol kleur 800 wit 
1 bol kleur 358 rood 
1 Addi swing haaknaald nr. 2,5 
2 opnaai-oogjes 8 mm. 
1 maasnaald 
1 markeerring 
Wit naaigaren en naald 
 
 
 
 
 
Hoofd: 
Haak 6 vasten in een magische ring 
1e toer: in elke vaste 2 vasten haken. (12 st.) 
2e toer: 1 vaste, 2 vasten in 1 steek, en dit herh. ( 18 st.) 
3e toer: 2 vaste, 2 vasten in 1 steek, en dit herh. ( 24 st.) 
4e toer: 3 vaste, 2 vaste in 1 steek en dit herh. (30 st.) 
5e toer: 2 vaste, 2 vasten in 1 steek en dit herh. ( 40 st.) 
6e toer: 40 vasten. 
Hecht wit aan voor het haar en baard. 
 
7e toer: en haak 16 vasten, 2x een half stokje in de volg. 2 steken, 1 stokje, 5 stokjes in 1 steek, * 2 
vasten in de volg. Steek, 5 stokjes in 1 steek * en herh. van * tot * nog 4 x en ga verder met 1 stokje, 
2 x een half stokje in de volg. 2 steken, 5 vasten en hecht af. 
 
Muts: 
Op de 2e steek voor de afhechting van de baard 
aanhechten met rood en haak 14 vasten, keren, 
2 losse, 1 vaste, 2 halve stokjes en 3 stokjes in 1 steek, 10 vasten keren, 
1 steek overslaan en in de 2e steek en volg. steken 15 vasten haken en 2 vasten in de zijkant van 
de muts hecht hier wit aan en haak 4 vasten, keren, nogmaals 4 vasten en leg dit stukje dubbel en 
haak aan de zijkant nog 2 vasten en hecht af. 
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2e deel baard: 
Hecht met wit aan en aan de rechterkant boven de onderste deel baard tussen de 5e en 6e toer ter 
hoogte van het stokje, steek met de haaknaald naar achteren en haal de witte draad naar boven, 
zodat er een lus ontstaat en steek dan in de volg. Steek en haal weer een draad omhoog en haal die 
door de 1e lus herh. Dit totaal bij 14 steken. Knip de draad op ca. 2 mt. Af en haal de draad naar 
voren en haak in de achterste lussen beginnend met 1 losse, 1 half stokje, 5 stokjes in 1 steek, *  
1 vaste, 1 half stokje, 5 stokjes in 1 steek * en herh. dit van * tot * nog 2x en eindig met 1 half stokje 
en 1 vaste en hecht af. 
 
 
Snor: 
Zet 1 lossen op en keren, 
1 halve vaste in de 2e losse, 1 vaste in de volg. steek, 1 half stokje, * 5 stokjes in 1 steek ( maar 
steek tussen de 2 lossen in dat je haakt op dubbele draad), * 2 vasten en herh. van * tot * en eindig 
met 1 half stokje, 1 vaste en 1 halve vaste en hecht af. 
Zet de uiteinde vast ter hoogte van de 6e toer en in het midden aan de bovenkant ter hoogte van de 
magische ring. ( zie foto) 
 
Mond:  
Steek met de haaknaald naar achteren tussen de 4e en 5e toer 
2 steken voor het kuiltje van zijn snor en haal een lus met de kleur rood naar boven en steek in de 
volg. Steek naar achteren en haal de lus naar boven en gelijk door de vorige lus doe dit in totaal 3 x  
( een mondje van 4 steken) hecht af. 
 
 
Ophangkoordje: 
Haak aan de bovenkant op het midden van de muts een lus op en haak 14 lossen en zet vast met 
een halve vaste in de volg. steek hecht af. 
 
Ogen: 
Naai 2 oogjes van 8 mm tussen de 3e en 4e toer met 4 steken ertussen op het hoofd. 
 
Werk alle draadjes weg.  
 
 
Veel succes!  
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