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Kerstboom Kabouters
Zijn gemaakt met Coral van Durable. De 
kabouters worden ongeveer 7 cm groot.

Afkortingen:
l = losse
hv = halve vaste
v = vaste
v in breisteek = haak vasten in het mid-
den van de steek van de vorige toer 
(steek de haaknaald dus niet onder 
beide lussen van de steek, maar echt in 
het midden van de steek).

Benodigdheden:
• 1 bol Coral Mini 227 Antique Pink
• 1 bol Coral Mini 2192 Pale Pink
• 1 bol Coral Mini 326 Ivory
• 1 bol Coral Mini 221 Holly Berry
• Waxkoord 1 mm
• Haaknaald nr. 2 ½
• Vulling 
• Naald



1 Lijf
Haak met Coral 227 Antique Pink of Coral 221 Holly Berry. 

Toer 1: Haak 6v in een magische ring (6) 

Toer 2: Haak in elke v 2v (12) 

Toer 3: *Haak 1v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (18) 

Toer 4: *Haak 2v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (24) 

Toer 5: *Haak 3v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (30)

Toer 6 t/m 10: Haak 1v in elke v (30) 

Toer 11: *Haak 3v, 2v samenhaken*. Herhaal *.* tot einde toer (24)

Toer 12 en 13: Haak 1v in elke v (24)

Toer 14: *Haak 2v, 2v samenhaken*. Herhaal *.* tot einde toer (18)

Toer 15 en 16: Haak 1v in elke v (18) 

Knip de draad lang genoeg af en werk de draad weg. Vul het lijf stevig op. 

Neus
Haak met Coral 2192 Pale Pink. Toer 1: Haak 6v in een magische ring (6) Toer 2: Haak in elke v 2v (12)

Toer 3: Haak 1v in elke v (12)

Toer 4: *Haak 2v, 2v samenhaken*. Herhaal *.* tot einde toer (9)

Knip de draad lang genoeg af. Vul de neus licht op en naai de neus aan de boven- voorkant van het lijf 

vast. Werk de draad weg.

Armen (2x)
Haak met Coral 2192 Pale Pink. Toer 1: Haak 6v in een magische ring (6) 

Toer 2: Haak in elke v 2v (12)

Toer 3: Haak 1v in elke v (12)

Toer 4: *Haak 2v, 2v samenhaken*. Herhaal *.* tot einde toer (9)

Toer 5: *Haak 1v, 2v samenhaken*. Herhaal *.* tot einde toer (6)

Wissel van kleur naar Coral 227 Antique Pink of Coral 221 Holly Berry.

Toer 6 t/m 10: Haak 1v in elke v (6)

Vouw de armen dubbel en haak met 3v dicht. Knip de draad lang genoeg af en naai de armen aan de 

zijkant van het lijf vast. Werk de draad weg.

Haren
Knip 7 draden van Coral 326 Ivory van ongeveer 25 cm lang. Als je alle draden geknipt hebt gebruik je 

één draadje om de streng te verdelen in tweeën. 
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Tot slot nog even dit:
© 2019 CuteDutch, Stefanie Trouwborst – Alle rechten voorbehouden. 
DIT PATROON IS ALLEEN VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK! Het patroon of delen van het 
patroon mogen niet verveelvoudigd, uitgebracht (zowel online als op schrift), aangepast 
of doorverkocht worden. Voor vragen en/of op- merkingen over het patroon: 
info@cutedutch.nl - www.cutedutch.nl
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Leg een strakke en dubbele knoop in het midden van de vlechten en knip de haren op maat. de streng 

met haren. Vlecht aan beide kanten de streng in elkaar. Leg een knoopje in de uiteinden van de vlech-

ten. Leg de vlechten over het lijf heen en maak deze aan de bovenkant van het lijf vast.

Baard
Knip draden van ongeveer 15 cm lang. Maak groepjes van 2 draden en knoop de draden langs de neus 

van de kerstboom kabouter. Je vouwt het groepje van twee draden dubbel. Je steekt je naald tussen 

twee steken in het lijf. Je haalt de lus op en haalt de uiteinden van de draden door de lus heen. Her-

haal dit, todat je een V hebt gemaakt rondom de neus. Kam de draden eventueel uit met een katten-

kam en knip ze vervolgens bij met een schaar.

Muts
Laat ongeveer 15cm draad hangen. Haak 30l met Coral 227 Antique Pink of Coral 221 Holly Berry. 

Verbind de lossenketting tot een ring door 1hv in de 1e l te haken. We haken verder in spiraal, zonder 

de toeren te sluiten.

Toer 1 t/m 14: Haak 1v in breisteek in elke steek (30)

Vouw de muts dubbel en haak met 15v dicht. Knip de draad lang genoeg af en werk de draad weg. 

Maak van waxkoord 1 mm een ophanglusje om de kabouter in de kerstboom te kunnen hangen.

Vul de muts licht op en naai de muts met de begindraad over het lijf heen vast. Werk de draad weg.

Maak aan weerszijde van de muts een kwastje van vier draden met Coral 221 Holly Berry of Coral 227 

Antique Pink.
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