
                                                        Haakactie Adventsactie 2021 

Wilt u de Adventsactie steunen? 

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

Of gebruik IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. vastenactie Den Haag 

 

 

Grote herder, kleine herder en schaap. 

Herder 
 

Maak lichaam, armen en hoofddoek precies hetzelfde als Jozef, maar met 
andere kleuren 
 

Riem 
Haak 34 lossen, 1 vaste in 2e losse vanaf naald en elke volgende losse  
Wikkel rond de taille en naai de uiteinden aan elkaar 
 

Staf 
knip een stuk draad van ongeveer 10 cm lang, buig het ene uiteinde in de 
vorm van een staf 
Haak in mr, 1 l, 4 vasten 
Haak 1 v in elke steek totdat je een stuk hebt dat lang genoeg is om de 
draad te bedekken 
zet de draad in het midden van de gehaakte buis 
Werk af, maak de staf vast aan een arm   
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Herdertje 
 

Lichaam 
Maak een verzwaard inzetstuk hetzelfde als voor Jozef, maar met een cirkel 
van 12 cm 
 
Toer 1: in mr, 1l, 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 voorste lussen (30 v) 
Toer 7-12: 1 v in elke steek (30 v) 
Toer 13: [1 v in eerste 8 steken, 2v smh) herhaal rond (27 v) 
Toer 14-15: 1 v in elke steek (27 v) 
Toer 16: [1 v in eerste 7 steken, 2v smh) herhaal rond (24 v) 
Toer 17-18: 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 19: [1 v in eerste 6 steken, 2v smh) herhaal rond (21 v) 
Toer 20: 1 v in elke steek (21 v) 
Toer 21: [1 v in eerste 5 steken, 2v smh) herhaal rond (18 v) 
Toer 22: 2 v smh, herhaal rond (9 v) 
veranderen in huidskleur 
Toer 23: 2 v in elke steek (18 v) 
Toer 24-27: 1 v in elke steek (18 v) 
Toer 28: [1 v in eerste steek, 2v smh] (12 v) 
Toer 29: 2v smh, herhaal rond (6 v) 
 
Maak 2 armen 
 
Begin met huidskleur 
Toer 1: in mr, 1l, 6 v (6 v) 
Toer 2: 1 v in elke steek (6 v) 
veranderen in kledingkleur 
Toer 3-7: 1 v in elke steek (6 v) 
Naai aan de zijkanten van het lijf bij de hals 
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Hoofddoek 
 

Toer 1: in mr, 1l, 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 de eerste 5 steken, 2 v in de volgende] herhaal rond (21 v) 
Toer 5: 1 v in elke steek rondom (21 v) 
Nu ga je in rijen werken 
Toer 6: v in volgende 13 steken (13 v) 
Toer 7-10: 1 losse, keer, 1 vaste in elke steek (13 vasten) 
Toer 11: 2 v in eerste steek, 1 v in volgende 11 v, 2 v in laatste steek (15 v) 
Toer 12-13: v in elke steek (15 v) 
Afwerken, draadjes afhechten 
Plaats op het hoofd van de herdersjongen, knoop er een stuk garen omheen 

 

Schouderomslag 
 

Haak 7 lossen 
Toer 1: v in de tweede l vanaf de naald en elke steek tot het einde (6 v) 
Toer 2-6: 1 losse, keer, vaste in elke steek (6 vasten) 
Toer 7: 1 losse, keer, 2 v smh, 1 vaste in volgende 2 steken, 2 v smh (4 
vasten) 
Toer 8-15: 1 losse, keer, vaste in elke steek (4 vasten)  
Toer 16: 1 l, keer, 2 v in eerste steek, 1 v in volgende 2 steken, 2 v in 
laatste steek (6 v) 
Toer 17-22: 1 losse, keer, vaste in elke steek (6 vasten) 
Leg over een schouder en knoop een stuk garen om de taille om het op zijn 
plaats te houden 
 
Schaap 
 

Lijf 
met wit kamgaren garen 
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) (Dit is de kop) 
Wissel naar volumineus, getextureerd garen 
Toer 5-9: 1 v in elke steek (12 v) 
Vul het lijf op 
Toer 10: 2 smh, herhaal rond (6 v) 
Afwerken en draadjes afhechten 
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Maak 4 poten 
Met kamgaren 
Ronde 1: in mr, 1l, 4 sc 
Rondes 2-3: 1 v in elke steek (4 v) 
naai de poten aan de onderkant van het lijf 
 
Pluisjes op de kop 
Met volumineus garen 
Haak in mr, 1 l, 6 vasten, werk af  
naai op de kop vast 
 
Maak 2 oren 
Haak 3 losse, 1 v in 2e losse vanaf naald en volgende losse (2 v) 
Werk af en naai een oor aan elke kant van de kop 
 


