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Patroon mini Frida: 
Ornament 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Om mijn gratis patronen te blijven delen kun je 
me steunen d.m.v. “ Buy me a coffee” klik hier: https://ko-fi.com/essiebirdies 
 
Copyright essiebirdies 2022                                    
www.essiebirdies.wordpress.com 
Facebook en Instagram: essiebirdies 
 
Benodigdheden: 
- katoen in vrolijke kleuren  
 
- haaknaald 2,5 mm 
 
- maasnaald, schaar, vulling 
 
Gebruikte steken en afkortingen 
l = losse 
hv = halve vaste 
v = vaste 
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Patroon: 
Haak in rijen, 1l na elke rij en keer 
Kies een leuk kleurtje, we starten onderaan en haken naar het hoofd waar je met zwart 
eindigt.  
 
R1: hoofdkleur 19l, start in de 2e l vanaf de naald en haak 18v 
R2 – R3: 18v 
R4: wissel kleur: 18v 
R5: wissel naar hoofdkleur: 18v 
R6: 18v 
R7: wissel naar huidskleur, 18v 
R8 – R11: 18v 
R12: wissel naar zwart 18v 
R13 – R14: 18v 
Hecht af 
 
 
Vouw je lapje in het midden. Op de ene helft borduur je de ogen, wenkbrauw en mondje. Dit 
wordt de voorkant van je ornamentje. 
 
Vouw het lapje dicht en naai de zijkanten en bovenkant vast (binnenste buiten als je naait). 
Vouw weer naar de goede kant, beetje vullen en het laatste stukje dichtnaaien.  
Nu kun je mini Frida versieren met kralen, glitters of gehaakte bloemetjes. 
 
Hecht een andere kleur aan aan de onderkant en haak: 3l, hv in de volgende steek * herhaal 
** tot eind. Hecht af. 
 
Klein roosje: 
10l, (naald 2 mm) hv in de 1e steek, 2 hv in elke steek. Hecht af en vouw in roosjes vorm. 
Naai op het hoofd. 
 
Maak een lusje en naai op het hoofd om je mini Frida in de kerstboom te hangen. 
 
Veel plezier met het haken van deze Frida ornamentjes en ik wens jullie en fijne 
kerstperiode! 
 
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       Facebook groep: haken met essiebirdies 
Instagram: @essiebirdies   #essiebirdiespattern 
 
 


