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Patroon kaboutertjes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dit patroon is eigendom van essiebirdies en gemaakt voor privégebruik. Het mag niet 
worden verkocht, als eigen uitgegeven worden of voor commerciële doeleinden worden 
gebruikt. Gehaakte exemplaren mogen in beperkte oplagen verkocht worden onder 
vermelding van essiebirdies als ontwerpster.  Copyright essiebirdies 2020 
 
www.essiebirdies.wordpress.com 
Facebook en Instagram: essiebirdies 
Facebookgroep: haken met essiebirdies 
 
Benodigdheden: 
 
Garen  
- katoen: Schachenmayr Catania in de kleuren 263 (abrikoos) 388 (terra cotta) 157 
(hazelnoot) en 411 (mango) 
- haaknaald 2,5 mm  
- maasnaald, schaar 
- poppenvulling 
 
Gebruikte steken en afkortingen 
l = losse 
hv = halve vaste 
v = vaste 
st = stokje 
hst=   half stokje 
2 v samen haken = minderen 
2v in 1v = meerderen 
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Patroon 
 
Hoofd en lichaam: 
Start met een huidkleur  
1: 6v in magic ring(6v) 
2: 2v in elke v (12v) 
3: (2v in de volgende v, v) 6 x (18v) 
4 – 7: 18v (18v) 
8: (2v samen haken, v) 6 x (12v) vul het hoofdje 
9: (2v samen haken, 2v) 3 x (9v) wissel van kleur 
10: v, (2v in de volgende v, 2v) 2 x, 2v in de volgende v, v (12v) 
11: (2v in de volgende v, v) 6 x (18v) 
12 – 14: 18v (18v) 
15: (2v inde volgende v, 5v) 3 x (21v) 
16 – 19: 21v (21v) 
20: (2v samen haken, 5v) 3 x (18v) 
21: 18 v in de achterste lussen, hecht af en werk het draadje weg 
 
Basis (onderkant):  
1: 6v in magic ring (6v) 
2: 2v in elke v (12v) 
3: (2v in de volgende v, v) 6 x (18v) 
Steek de haaknaald nu door een steek van de onderste toer van het lichaam en de basis 
onderkant en haak deze samen met v vast. Vul het lichaam voordat je sluit. 
 
Mutsje: 
1: 4v in magic ring (4v) 
2: (v, 2v in de volgende v) 2 x (6v) 
3: (2v,2v in de volgende v) 2 x (8v) 
4: (3v, 2v in de volgende v) 2 x (10v) 
5: (4v, 2v in de volgende v) 2 x (12v) 
6: (3v, 2v in de volgende v) 3 x (15v) 
7: (4v, 2v in de volgende v) 3 x (18v) 
8: (5v, 2v in de volgende v) 3 x (21v) 
9: (6v, 2v in de volgende v) 3 x (24v) 
10: 24v (24v) hecht af en laat een draad hangen om het mutsje aan het hoofd te naaien. 
 
Kraagje/cape: 
18 lossen 
St in de derde l vanaf de naald. 2 st in de volgende l, (st, 2st in de volgende l) herhaal ( ) tot 
het einde van de lossenketting. Hecht af en naai de kraag aan het lijfje. 
Voor het meisje maak je de kraag wat groter door nog een toer stokjes toe te voegen. 
 
Borduur oogjes en een mondje. Maak een paar draadjes vast op het hoofd van het jongetje 
(haar) en voor het meisje maak je 2 vlechtjes.  
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Veel plezier met het haken van deze kaboutertjes! 
 
Op www.essiebirdies.wordpress.com vind je nog meer leuke haakpatronen (zowel gratis als 
kooppatronen) 
Ik zie jullie creaties graag op Facebook en Instagram. 
Facebook: @essiebirdies       Facebookgroep: haken met essiebirdies 
Instagram: @essiebirdies   #essiebirdiespattern 
 
Als je mijn gratis haakpatronen leuk vindt kun je me “supporten” d.m.v. “buy me a coffee” 
klik hier: https://ko-fi.com/essiebirdies door je donatie (€ 3,-) kan ik mijn haakpatronen 
gratis blijven delen! Alvast bedankt! 
 


