
                                                        Haakactie Adventsactie 2021 

Wilt u de Adventsactie steunen? 

Scan de QR-code om uw bijdrage over te maken.  

 

Jozef, Maria, kindje Jezus, kribbe. 
 
Benodigdheden: 
 

- Haakgaren 
- Haaknaald passend bij het haakgaren 
- Stof (katoen) om een verzwaard binnenstuk 
voor de poppetjes te maken 
- Verzwaarde vulling (Kralen/bonen of zoiets) 
- Fiberfill vulling 
- Naaigaren 
- Naald 

 

Instructies: 
 

Jozef  
 
Lichaam 
Maak een verzwaarde inzetstuk om in de basis te plaatsen door een cirkel van 
ongeveer 15 cm doorsnee te knippen, een rijgsteek helemaal rond de buitenkant 
van de cirkel te naaien, trek aan de draad om een beetje omhoog te trekken om 
een komvorm te creëren, giet er wat verzwaarde vulling in kralen/bonen, trek de 
rest van de weg aan en naai dicht, opzij zetten.  
 
Begin met de kleur die je voor het lichaam gaat gebruiken 
Toer 1: in mr, 1 l, 6 v (6 v) 
Toer 2: 2 v in elke steek (12 v) 
Toer 3: [1 v in eerste steek, 2 v in volgende] herhaal rond (18 v) 
Toer 4: [1 v in eerste 2 steken, 2 v in volgende] herhaal rond (24 v) 
Toer 5: [1 v in eerste 3 steken, 2 v in volgende] herhaal rond (30 v) 
Toer 6: [1 v in de eerste 4 steken, 2 v in de volgende] herhaal rondom (36 v)Toer 7: 
1 v in de voorste lussen (36 v) 
Toer 8-13: 1 v in elke steek (36 v) 
Toer 14: [1 v in eerste 10 steken, 2v smh] herhaal rond (33 v) 
Toer 15-17: 1 v in elke steek (33 v) 
Toer 18: [1 v in de eerste 9 steken, 2v smh] herhaal rond (30 v) 
Toer 19-20: 1 v in elke steek (30 v) 
Toer 21: [1 v in eerste 8 steken, 2v smh] herhaal rond (27 v) 
Toer 22-23: 1 v in elke steek (27 v) 
Toer 24: [1 v in eerste 7 steken, 2v smh] herhaal rond (24 v) 
Toer 25-26: 1 v in elke steek (24 v) 
Dit is een goed moment om het verzwaarde inzetstuk aan de basis van de figuur toe 
te voegen en te beginnen met vullen, ga door met vullen terwijl u werkt. 
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Toer 27: [1 v in eerste 6 steken, 2v smh] herhaal rond (21 v) 
Toer 28: 1 v in elke steek (21 v) 
Toer 29: [1 v in eerste 5 steken, 2v smh] herhaal rond (18 v) 
Toer 30: [1 v in eerste steek, 2v smh] (12 v) 
overschakelen naar bruin/huidskleur garen 
Toer 31: 2 v in elke steek (24 v) 
Toer 32-36: 1 v in elke steek (24 v) 
Toer 37: [1 v in eerste 2 steken, 2v smh] (18 v) 
Toer 38: [1 v in eerste steek, 2v smh] (12 v) 
Toer 39: 2v smh, herhaal rond (6 v) 
Afmaken, draadjes afhechten 
 
Maak 2 armen 
 
Begin met huidskleur 
Toer 1: in mr, 1 l, 6 v (6 v) 
Toer 2: [1 v in de eerste 2 steken, 2 v in de volgende] herhaal 
rond (8 v) 
Veranderen in kledingkleur 
Toer 3-11: 1 v in elke steek (8 v) 
Naai de armen aan de zijkant van het lichaam in de nek 
 
Hoofddoek 
 
Toer 1: in mr, 1 l, 6 v (6 v) 
Toer 2: 2 v in elke steek (12 v) 
Toer 3: [1 v in eerste steek, 2 v in volgende] herhaal rond (18 v) 
Toer 4: [1 v in eerste 2 steken, 2 v in volgende] herhaal rond (24 v) 
Toer 5-7: 1 v in elke steek (24 v) 
Toer 8: [1 v in de eerste 7 steken, 2 v in de volgende] herhaal rond (27 v) 
Op dit punt begin je in rijen te werken, waarbij je aan het einde van elke rij draait 
Toer 9: 1 v in volgende 18 steken 
Toer 10-14: 1 l, keer, 1 v in elke steek (18 v) 
Toer 15: 1 l, keer, 2 v in eerste steek, 1 v in volgende 16 steken, 2 v in laatste 
steek (20 v) 
Toer 16-17: 1 l, keer, 1 v in elke steek (20 v) 
Afmaken, draadjes afhechten 
Op het hoofd plaatsen 
Maak een ketting van 30 l (of het aantal dat nodig is om rond het hoofd te 
wikkelen), wikkel rond de hoofddoek, bind vast, knip de uiteinden af 
 
Voor Jozefs riem heb ik een stuk garen om zijn middel geknoopt, maar een 
ketting lossen haken mag natuurlijk ook 
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Maria  
 
Maak een verzwaard inzetstuk op dezelfde manier als voor Jozef 
 
Begin met de kleur die je voor het lichaam gaat gebruiken 
Toer 1: in mr, 1 l, 6 v (6 v) 
Toer 2: 2 v in elke steek (12 v) 
Toer 3: [1 v in eerste steek, 2 v in volgende] herhaal rond (18 v) 
Toer 4: [1 v in eerste 2 steken, 2 v in volgende] herhaal rond (24 v) 
Toer 5: [1 v in eerste 3 steken, 2 v in volgende] herhaal rond (30 v) 
Toer 6: [1 v in de eerste 4 steken, 2 v in de volgende] herhaal rondom (36 v) 
Toer 7: [1 v in eerste 5 steken, 2 v in volgende] herhaal rond (42 v) 
Toer 8: 1 v in de voorste lussen (42 v) 
Toer 9: 1 v in elke steek (42 v) 
Toer 10: [2v smh, 1 v in volgende 3] 3 keer, 2v smh, 1 v in volgende 7, 2v smh, 1 v 
in volgende 7, 2v smh, 1 v in volgende 7 (36 v) 
Toer 11: [2v smh, 1 v in volgende 2] 3 keer, 2v smh, v in volgende 22 (32 v) 
Toer 12: 1 v in de eerste 2, 2v smh,1 v in de volgende 2, 2v smh, 1 v in de volgende 
24 (30 v) 
Toer 13: 1 v in elke steek (30 v) 
Toer 14: [1 v in eerste 8 steken, 2v smh] herhaal rond (27 v) 
Toer 15-16: 1 v in elke steek (27 v) 
Toer 17: [1 v in eerste 7 steken, 2v smh] herhaal rond (24 v) 
Toer 18-19: 1 v in elke steek (24 v) 
Dit is een goed moment om het verzwaarde inzetstuk aan de basis van de figuur toe 
te voegen en te beginnen met vullen, ga door met vullen terwijl u werkt. 
Toer 20: [1 v in eerste 6 steken, 2v smh] herhaal rond (21 v) 
Toer 21: 1 v in elke steek (21 v) 
Toer 22: [1 v in eerste 5 steken, 2v smh] herhaal rond (18 v) 
Toer 23: [1 v in eerste steek, 2v smh] (12 v) 
Overschakelen naar bruin/huidskleur garen 
Toer 24: 2 v in elke steek (24 v) 
Toer 25-28: 1 v in elke steek (24 v) 
Toer 29: [1 v in eerste 2 steken, 2v smh] herhaal rond(18 v) 
Toer 30: [1 v in eerste steek, 2v smh] herhaal rond(12 v) 
Toer 31: 2v smh, herhaal rond (6 v) 
Afmaken, draadjes afhechten 
 
Maak 2 armen 
 
Begin met huidskleur 
Toer 1: in mr, 1 l, 6 v (6 v) 
Toer 2: [1 v in de eerste 2 steken, 2 v in de volgende] herhaal rond (8 v) 
Veranderen in kledingkleur 
Toer 3-10: 1 v in elke steek (8 v) 
Naai de armen aan de zijkant van het lichaam in de nek 
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Haar 
 
Toer 1: in mr, 1 l, 6 v (6 v) 
Toer 2: 2 v in elke steek (12 v) 
Toer 3: [1 v in eerste steek, 2 v in volgende] herhaal rond (18 v) 
Toer 4: [1 v in eerste 2 steken, 2 v in volgende] herhaal rond (24 v) 
Toer 5: 1 v in elke steek (24 v) 
Toer 6: 1 stk in de eerste 7 steken, 1 hstk, 1 hv, 1 v, 1 hstk, 1 stk in volgende 13 
(24) 
Eindig, naai het haar aan de bovenkant van Maria's hoofd 
 
Hoofdsjaal 
 
*Sjaal wordt heen en weer gehaakt in rijen, niet in de rondte, ook al begin je nog 
steeds in een magische ring. 
 
Rij 1: in mr, 1 l, 4 v (4 v) 
Rij 2: 1 l, keer, 2 vasten in elke steek (8 v)                                                     
Rij 3: 1 l, keer, [1 v in eerste steek, 2 v in volgende] herhaal rond (12 v) 
Rij 4: 1 l, keer, [1 v in de eerste 2 steken, 2 v in de volgende] herhaal rond (16 v) 
Rij 5-7: 1 l, keer, 1 v in elke steek (16 v) 
Rij 8: 1l, keer, 2v in eerste steek, 1v in volgende 14, 2v in laatste steek (18v) 
Rijen 9-15: 1 l, keer, 1 v in elke steek (18 v) 
draai 90 graden, 1 l, vasten over de voorkant naar de andere hoek  
Afhechten, naai de sjaal op het hoofd vast 
 

Kindje Jezus  
 
Begin met huidskleur 
Toer 1: in mr, 1l, 6 v (6 v) 
Toer 2: 2 v in elke steek (12 v) 
Toer 3-4: 1 v in elke steek (12 v) 
Vul het hoofd op 
Toer 5: 2v smh, herhaal rond (6 v) 
Overschakelen naar wit 
Toer 6: 2 v in elke steek (12 v) 
Toer 7-11: 1 v in elke steek (12 v) 
Vul het lichaam op 
Toer 12: 2v smh, herhaal rond (6 v) 
Afmaken, draadjes afhechten 
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Kribbe  
 
Maak 1 bodem 
 
Haak 13 lossen 
Toer 1: 1 v in de 2e l vanaf de haaknaald en in elke l tot het einde (12 v) 
Toer 2-6: 1 l, keer, 1 v in elke steek (12 v) 
Afhechten, hou garen over om de kribbe in elkaar te naaien 
 
Maak 2 korte zijden 
 
Haak 7 lossen 
Toer 1: 1 v in de 2e l vanaf de haaknaald en in elke l tot het einde (6 v) 
Toer 2: 1 l, keer, 2 v in eerste steek, 1 v in volgende 4, 2 v in laatste steek (8 v) 
Toer 3: 1 losse, keer, 1 v in elke steek (8 vasten) 
Toer 4: 1 l, keer, 2 v in eerste steek, 1 v in volgende 6, 2 v in laatste steek (10 v) 
Toer 5: 1l, keer, 1 v in elke steek (10 v) 
Afhechten 
 
Maak 2 lange zijden 
 
Haak 13 lossen 
Toer 1: 1 v in de 2e l vanaf de haaknaald en in elke l tot het einde (12 v) 
Toer 2: 1 l, keer, 2 v in eerste steek, 1 v in volgende 10, 2 v in laatste steek (14 v) 
Toer 3: 1 l, keer, 1 v in elke steek (14 v) 
Toer 4: 1 l, keer, 2 v in eerste steek, 1 v in volgende 12, 2 v in laatste steek (16 v) 
Toer 5: 1l, keer, 1 v in elke steek (16 v) 
Afhechten 
 
Gebruik vasten om de 4 zijden aan elkaar en aan de bodem te bevestigen 
 
Hooi  
 
Haak 18 lossen 
Toer 1:1 v in de 2e l vanaf de haaknaald en in elke l tot het einde (17 v) 
Toer 2: 1l, keer, 1 v in eerste steek, 1 v in volgende 15 steken maar maak een lus 
in elke steek door het garen om 2 vingers te wikkelen terwijl u werkt, 1 v in laatste 
v (17 v, 15 met lussen) 
Toer 3: 1 l, keer, 1 v in elke steek (17 v) 
Herhaal toer 2 en 3, nog 3 keer 
Afmaken, draadjes afhechten, plaats de binnenkant van de kribbe met de 
lusvormige kant naar boven, leg kindje Jezus op het hooi. 
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