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Christmas Crochet Along
„MR. GINGERBREAD MAN“

MAAT
15 x 11,5 cm
MATERIAAL
Ricorumi dk
Kleur 056 (noga) 25 g
Kleur 029 (wijnrood) 25 g
Kleur 050 (dennengroen) 25 g
Kleur 047 (pistache) 25 g
Kleur 061 (ivoor) 25 g
Kleur 063 (saffraan) 25 g
Ricorumi Lamé
Kleur 002 (goud) 10 g
Borduurgaren of wolrestje (zwart)
Ricorumi haaknaald 3 mm
Rico borduurnaald
Rico polyesterwatten
BASISPATROON
Vaste(n)
STEKENPROEF IN BASISPATROON
24 steken x 26 toeren= 10 x 10 cm
LICHAAM
In wijnrood 8 vasten in een magische ring haken.
In rondes verder haken en voortdurend met
polyesterwatten vullen.
1e ronde: elke st dupliceren = 16 st.
2de ronde: elke 2de st dupliceren = 24 st.
3de ronde: elke 3de st dupliceren = 32 st.
4de ronde: elke 4de st dupliceren = 40 st.
5de ronde: elke 5de st dupliceren = 48 st.
6de t/m 14de ronde: vasten haken.
15de ronde: elke 5de en 6de st samen haken
= 40 st.
16de ronde: elke 4de en 5de st samen haken
= 32 st.
17de ronde: elke 3de en 4de st samen haken
= 24 st.
Het lichaam niet verder sluiten, de draad ruim
afknippen en door de laatste st rijgen.
HOOFD
In noga 6 vasten in een magische ring haken.
In rondes verder haken en voortdurend met
polyesterwatten vullen.
1e ronde: elke st dupliceren = 12 st.
2de ronde: elke 2de st dupliceren = 18 st.
3de ronde: elke 3de st dupliceren = 24 st.
4de ronde: elke 4de st dupliceren = 30 st.
5de ronde: elke 5de st dupliceren = 36 st.
6de ronde: elke 6de st dupliceren = 42 st.
7de t/m 15de ronde: vasten haken.
16de ronde: elke 6de en 7de st samen haken
= 36 st.
17de ronde: elke 5de en 6de st samen haken
= 30 st.
18de ronde: elke 4de en 5de st samen haken
= 24 st.
Het hoofd niet sluiten. De draad ruim afknippen
en de opening précies op de opening van het
lichaam zetten. De twee werkstukken langs de
24 st van de openingen aan elkaar naaien.

ARMEN (2X HAKEN)
EERSTE GEDEELTE
In noga 4 vasten in een magische ring haken.
In rondes verder haken en voortdurend met
polyesterwatten vullen.
1e ronde: elke st dupliceren = 8 st.
2de ronde: elke 2de st dupliceren = 12 st.
3de ronde: vasten haken.
4de ronde: elke 2de en 3de st samen haken
= 8 st.
5de ronde: elke 1e en 2de st samen haken = 4 st.
De draad afknippen, door de laatste st rijgen en
wegnaaien.
T WEEDE GEDEELTE
In ivoor 7 lossen opzetten. De draad ruim
afknippen.
M.b.v. de losse einddraden de lossenkettingen
telkens aan het eerste gedeelte naaien.
SUIKERGLAZUUR MUTS
In ivoor 6 vasten in een magische ring haken.
In rondes verder haken en voortdurend met
polyesterwatten vullen.
1e ronde: elke st dupliceren = 12 st.
2de ronde: elke 2de st dupliceren = 18 st.
3de ronde: elke 3de st dupliceren = 24 st.
4de ronde: elke 4de st dupliceren = 30 st.
5de ronde: elke 5de st dupliceren = 36 st.
6de ronde: elke 6de st dupliceren = 42 st.
7de t/m 14de ronde: vasten haken.
15de ronde: *2 st overslaan, 6 halve stokjes in
1 st haken, 2 st overslaan, 1 kettingsteek;
vanaf * 7x herh. = 42 st.
Middels 1 kettingsteek in de volgende st de ronde
sluiten. De draad ruim afknippen en door de
laatste st rijgen.
HULST BLAD (3X HAKEN)
In dennengroen 4 lossen + 1 keerlosse opzetten,
keren.
1e ronde: 1 vaste, 1 halve stokje, 1 vaste,
2 kettingsteken in 1 st, keren, en aan de overzijde
verder haken, 1 vaste, 1 halve stokje, 1 vaste,
middels 1 kettingsteek in de volgende st de ronde
sluiten.
De draad ruim afknippen en door de laatste st
rijgen.
Telkens 1x in groen en 1 x in pistache herh.
KNOOP (3X HAKEN)
In goud 6 vasten in een magische ring haken.
Middels 1 kettingsteek in de volgende st de ronde
sluiten. De draad ruim afknippen.
SJAAL
In wijnrood 5 lossen + 1 keerlosse opzetten,
keren.
1e toer: vasten haken, 1 losse = 5 st.
2de toer: in ivoor verder haken, vasten,
1 losse = 5 st.
3de toer: vasten haken, 1 losse = 5 st,
4de toer: in wijnrood verder haken, vasten,
1 losse = 5 st.
5de t/m 24de toer: de 1e t/m 4de toer
voortdurend herh. (In de laatste toer geen lossen
haken).
De draad ruim afknippen en door de laatste st
rijgen.

STER (2X HAKEN)
In saffraan 5 vasten in een magische ring haken.
In rondes verder haken.
1e ronde: elke st dupliceren = 10 st.
2de ronde: *4 lossen, 1 kettingsteek in 2de st
vanaf de naald, 1 vaste, 1 halve stokje, 1 st van de
1e ronde overslaan, kettingsteek* 5x herh.
De draad afknippen en door de laatste st rijgen.
De draad van de tweede ster ruim afknippen en
door de laatste st rijgen.
AFWERKING
Alle panden aan elkaar naaien, zie afbeelding.
Het hoofd op het lichaam naaien.
De armen zijdelings aan het lichaam naaien.
De knopen op de voorkant van het lichaam onder
elkaar naaien.
De sjaal om de hals leggen, en de uiteindes op de
achterkant samen naaien.
De muts van suikerglazuur op het hoofd plaatsen
en vast naaien.
De hulst bladeren op de muts naaien, en in
wijnrood middels knoopjessteek drie bessen
borduren.
De twee panden van de ster précies op elkaar
leggen en rondom samen naaien, hierbij losjes
met polyesterwatten vullen.
Afsluitend in zwart de ogen, de wenkbrauwen,
de neus en de wangen op het gezicht borduren.
Evenzo op de ster ogen, mond en wangen
borduren.
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