
                                                        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 

 

 
 
Ezel  
 
Lichaam 
 
met grijs garen 
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 5-17: 1 v in elke steek (24 v) 
Begin met vullen en blijf vullen terwijl je bezig bent 
Toer 18: [1 v in eerste 2 steken, 2v smh] herhaal rond (18 v) 
Toer 19: [1 v in eerste steek, 2v smh] herhaal rond (12 v) 
Toer 20: 2v smh rond (6 v) 
 
Nek 
 
met grijs garen 
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 4-10: 1 v in elke steek (18 v) 
Werk af en laat het lange uiteinde over om te naaien 
 
Hoofd 
 
met grijs 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) 
Toer 5: [1 v in eerste steek, 2 v in volgende] herhaal rond (18 v) 
Toer 6-7: 1 v in elke steek (18 v) 
Nu ga je heen en weer in rijen werken 
Toer 8: v in volgende 9 steken 
Toer 9: keer, halve vaste in eerste steek, vaste in volgende 8 (8 vasten) 
Toer 10: keer, halve vaste in eerste steek, vaste in volgende 7 (7 vasten) 
Toer 11: keer, halve vaste in eerste steek, vaste in volgende 6 (6 vasten) 
Toer 12: keer, halve vaste in eerste steek, vaste in volgende 5 (5 vasten) 
Werk af en laat het lange uiteinde over om te naaien 
 
Vul de nek en naai aan de voorkant van het lichaam, vul het hoofd en naai aan de 
nek, ik heb het hoofd gedraaid zodat de ezel een beetje opzij kijkt 
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Maak 2 oren 
 
met grijs garen 
Haak 4 lossen, 1 hv in eerste l, 1v in volgende l, hst in volgende l, st in laatste l 
Werk af en laat een lang uiteinde over om de oren aan de bovenkant van het hoofd 
te naaien 
 
Manen 
 
met zwart garen 
Toer 1: Haak 13 lossen 
Toer 2: 1v in de 2e l vanaf de haaknaald en elke l tot het einde 
Toer 3: 1l, keer, 1 v in eerste steek, 1 v in volgende 10 steken 
maar maak een lus in elke steek door het garen om 2 vingers te wikkelen terwijl u 
werkt, 1 v in laatste v (12 v, 10 met lussen) 
Toer 4: 1 l, keer, 1 v in elke steek (12 v) 
Naai op de nek, vanaf de basis van de nek omhoog over de bovenkant van het hoofd 
Knip de lussen door. 
 
Maak 2 voorpoten 
 
begin met zwart garen 
Toer 1: in mr, 1 losse, 6 v (6 v) 
Toer 2: [1 v in de eerste 2 steken, 2 v in de volgende] herhaal rond (8 v) 
Toer 3: 1 v in elke steek (8 v) 
veranderen in grijs 
Toer 4-12: 1 v in elke steek (8 v) 
Nu ga je heen en weer in rijen werken 
Toer 13: v in volgende 4 steken 
Toer 14: 1 l, keer, 2 v in eerste steek, 1 v in volgende 2, 2 v in laatste steek (6 v) 
Werk af en laat het lange uiteinde over om te naaien 
 
Maak 2 achterpoten 
 
begin met zwart garen 
Toer 1: in mr, 1 losse, 6 v (6 v) 
Toer 2: [1 v in de eerste 2 steken, 2 v in de volgende] herhaal rond (8 v) 
Toer 3: 1 v in elke steek (8 v) 
veranderen in grijs 
Toer 4-9: 1 v in elke steek (8 v) 
Toer 10: [1v in eerste steek, 2v in volgende] herhaal rond (12v) 
Toer 11-12: 1 v in elke steek (12 v) 
Nu ga je heen en weer in rijen werken 
Toer 13: v in volgende 6 steken 
Toer 14: 1 l, keer, 2 v in eerste steek, 1 v in volgende 4, 2 v in laatste steek (8 v) 
Toer 15: 1 l, keer, 2 v smh, 1 v in volgende 4, 2 v smh (6 v) 
Toer 16: 1 l, keer, 2 v smh, 1 v in volgende 2, 2 v smh (4 v) 
Werk af en laat het lange uiteinde over om te naaien 
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Naai de benen aan het lijf, de voorbenen moeten zo worden genaaid dat ze naar 
voren wijzen, vouw dan terug onder het lichaam, de achterbenen staan iets naar 
achteren en vouwen dan naar de voorkant van het lichaam, zorg ervoor dat je ze 
aannaait dat de ezel rechtop zit 
 
Staart 
 
met grijs garen 
Haak 10 lossen, 1 hv in elke l 
knip 3 lengtes van zwart garen, bevestig aan het einde van de staart met een 
doorhaal-knoop, naai de staart aan de ezel 
 

 

 

 

 

 

 

 

Os 
 
Lichaam en nek: zie patroon van de ezel met rood-bruin garen 

 
Hoofd 
 
met rood-bruin garen 
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 3-7: 1 v in elke steek (18 v) 
Nu ga je heen en weer in rijen werken 
Toer 8: v in volgende 9 steken 
Toer 9: keer, halve vaste in eerste steek, vaste in volgende 8 (8 vasten) 
Toer 10: keer, halve vaste in eerste steek, vaste in volgende 7 (7 vasten) 
Toer 11: keer, halve vaste in eerste steek, vaste in volgende 6 (6 vasten) 
Toer 12: keer, halve vaste in eerste steek, vaste in volgende 5 (5 vasten) 
Werk af en laat het lange uiteinde over om te naaien 
 
Vul de nek en naai aan de voorkant van het lichaam, vul het hoofd en naai aan de 
nek 
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Maak 2 oren  
 
met rood-bruin garen 
Haak 4 lossen, 1 hv in eerste l, 1v in volgende 3 l 
Werk af en laat een lang uiteinde over om de oren aan de bovenkant van het hoofd 
te naaien 
 

Maak 2 voorpoten en 2 achterpoten: zie patroon van de ezel  
 
start met bruin garen en ga verder met rood-bruin garen 
 
Kuif 

 
knip 12 lengtes van bruin garen, bevestig bovenop de kop met een doorhaal-knoop, 
knip de kuif op de gewenste lengte 
 

 
 
Staart: zie patroon van de ezel start met rood-bruin garen en ga verder met bruin garen 
 

 

 
 
Ster maak 2 sterren 

 
Toer 1: in mr, 1 l, 5 v (5 v) 
Toer 2: 2 v in elke steek (10 v) 
Toer 3: [5 losse, keer, sla 1l over, 1v in volgende l, 1 hstk in volgende l, 1 stk in 
volgende l, 1 dubbelstk in volgende l,  sla 1 vaste over op originele cirkel, 1 hv 
in volgende steek] herhaal nog 4 keer (5 punten) 
Als je klaar bent met beide sterren, haak de sterren samen rond de buitenkant 
 
Zet de ster op een satéprikker en steek in een waxine lichtje 
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Engel  
 
Lichaam 
 
Maak een verzwaarde inzetstuk om in de basis te plaatsen door een cirkel van 
ongeveer 15 cm in diameter te snijden, een rijgsteek helemaal rond de buitenkant 
van de cirkel te naaien, trek aan de draad om iets op te trekken om een komvorm 
te creëren, giet er wat in verzwaarde vulling in kralen/bonen trek de rest van de 
weg aan en naai dicht, leg opzij 
 
Begin met het witte garen 
Ronde 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 eerste 4 steken, 2 v in volgende] herhaal rond (36 v) 
Toer 7: 1 v in de voorste lussen (36 v) 
Toer 8-14: 1 v in elke steek (36 v) 
Toer 15: [1 v in de eerste 10 steken, 2v smh) herhaal rond (33 v)  
Toer 16-19: 1 v in elke steek (33 v) 
Toer 20: [1 v in eerste 9 steken, 2v smh) herhaal rond (30 v)  
Toer 21-23: 1 v in elke steek (30 v) 
Toer 24: [1 v in eerste 8 steken, 2v smh) herhaal rond (27 v) 
Toer 25-26: 1 v in elke steek (27 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 je werkt 
Toer 27: [1 v in de eerste 7 steken, 2v smh ) herhaal rond (24 v) 
Toer 28-29: 1 v in elke steek (24 v) 
Toer 30: [1 v in eerste 6 steken, 2v smh) herhaal rond (21 v) 
Toer 31: 1 v in elke steek (21 v) 
Toer 32: [1 v in eerste 5 steken, 2v smh) herhaal rond (18 v) 
Toer 33: [1 v in eerste steek, 2v smh] (12 v) 
schakel over naar bruin /huidskleur garen 
Toer 34: 2 v in elke steek (24 v) 
Toer 35-39: 1 v in elke steek (24 v) 
Toer 40: [1 v in eerste 2 steken, 2v smh] (18 v) 
Toer 41: [1 v in eerste steek, 2v smh] (12 v) 
Toer 42: 2v smh rond (6 v) 
Afwerken en draadjes afhechten 
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Armen maak 2 
 
Begin met huidskleur 
Toer 1: in mr, 1 l, 6 v (6 v) 
Toer 2: [1 v in eerste 2 steken, 2 v in volgende] herhaal rondom (8 v) 
verander naar wit 
Toer 3-12: 1 v in elke steek (8 v) 
Naai de armen aan de zijkant van het lichaam bij de nek 
 
Haar met geel garen 
 
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 rondom (18 v) 
Toer 4: [1 v in eerste 2 steken, 2 v in volgende] herhaal rond (24 v) 
Ronde 5-7: 1 v in elke steek (24 v) 
Eindig met lange draad om te naaien 
 
Knip 3 stukken geel garen ongeveer af 20 cm lang, vouw dubbel zodat je 6 draden 
hebt, verdeel in 3 sets van 2 draden en vlecht het garen voorzichtig in een vrij 
losse, platte vlecht, zorg ervoor dat de vlecht lang genoeg is om rond het hoofd te 
wikkelen met een beetje overlap, knoop het uiteinde van de vlecht en knip dicht 
bij de knoop. 
 
Plaats het haarstukje op het hoofd, stop de knoop onder het haarstukje aan de 
achterkant van het hoofd, wikkel de vlecht om het hoofd langs de onderkant van 
het haarstuk en naai beide op hun plaats met behulp van de draad van het 
haarstukje, als je aan het einde komt je kunt de overtollige vlecht op de rug laten 
hangen of hem gewoon in een soort knot op de achterkant van het hoofd draaien 
en vast naaien. 
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Vleugels  
 
met glitter-wit garen 
Haak 14 lossen 
Toer 1: sla eerste 2 l over, 1 hstk in volgende 9 steken, 3 hstk in laatste l (12) 
Toer 2: 2 l, keer, 2 hstk in eerste steek,1 hstk in volgende 10, 2 hstk in laatste 
steek (14) 
Toer 3: 2 l, keer, 2 hstk in eerste steek, 1 hstk in volgende 12, 2 hstk in laatste 
steek (16) 
Toer 4: 2 l, keer, 2 hstk in eerste steek, 1 hstk in volgende 14, 2 hstk in laatste 
steek (18) 
Toer 5: 2 l, keer, 2 hstk in eerste steek,1 hstk in volgende 14, 1 v in volgende 
steek, 4 l (16 hstk, 1 v, 4 l) 
Toer 6: keer, sla eerste 2 l over, 2 hstk in volgende steek, 1 hstk in volgende 16,  
2 hstk smh (19) 
Toer 7: 2 l, keer, 2 hstk smh, 1 hstk in volgende 16, 2 hstk in laatste steek (19) 
Toer 8: 2 l, keer, 1 hstk in 17 steken, 2 hstk smh (18) 
Toer 9: 2 l, keer, 2 hstk smh, 1 hstk in volgende 14, 2 hstk smh (16) 
Afhechten, werk de draad weg 
 
Begin je met de andere vleugel langs de andere kant van de begin lossen.  
Verbind een nieuwe draad met de bovenkant van de begin l die je bij start heb 
overgeslagen. Sla nu weer de 2 lossen over en haak vanaf de 3e losse 10 hst.  
Toer 1: 2 l, keer, 1 hstk in volgende 9 steken, 3 hstk in laatste l (12) 
Haak toer 2-9 om de tweede vleugel te maken 
Afhechten, werk de draad weg 
 
Gebruik de draad in het midden om de vleugels aan de achterkant van de engel te 
naaien, langs de middenlijn van de vleugels 
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