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 Bubble garen in wit
 Bubble garen in verschillenden kleuren
 haakgaren in zilver
 haaknaald dikte 3,5
 wol in zwart
 naainaald
VOORZIJDE:
de sneeuwman vanuit het midden naar buiten.
 Haak
Dus begin je met het bubbelgaren in wit.
5 vaste steken in een draadring en met een kettingsteek sluiten.
 Haak
Vanaf nu alles in spiralen haken.
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ronde: Alle steken verdubbelen, dat wil zeggen men werkt uit elke steek
 1e
van de vorige ronde twee vaste steken = 12 steken.
2e ronde: Nogmaals alle steken verdubbelen = 24 steken


 3e ronde: Geen steken meerderen. Uit elke steek een vaste haken.
ronde: Nu elke tweede steek verdubbelen – dus in elke twee steek van de
 4e
voorronde 2 vaste steken haken = 36 steken.
 5e ronde: Geen steken meerderen. Uit elke steek een vaste haken.
 6e ronde: Weer elke tweede steek verdubbelen = 54 steken.
 7. - 9e ronde: Drie ronden zonder meerderen verder haken.
ronde: Ga verder met het haakgaren in zilver.
 10e
Haak hierbij een toer zonder toename.
ronde: Bij de tweede ronde in zilver elke 5e
 11e
steek verdubbelen.

GEZICHT:
Neus:

 Voor de neus kun je het beste Bubble garen in meloen gebruiken.
ronde: Zet eerst 6 losse steken op, draai het geheel om en 5 stokjes in losse
 1e
steken haken.
ronde: Het werk weer keren en de 1e + 2e steek samen haken. Maak uit de
 2e
3e steek een stokje en ook de 4e en 5e steek samen haken = 3 stokjes.

 3e ronde: Uit alle steken stokjes haken – geen steken minderen.
ronde: Haak nu de 1e + 2e stokje samen en maak uit de 3e steek een stokje
 4e
= 2 stokjes.
ronde: Haak tot slot de twee stokjes samen, de draad wat langer afknippen
 5e
en door de steek trekken.
Ogen:



Afwerking: Vervolgens het garen in een bonte kleur
naar wens wisselen en 2 ronden zonder meerderen werken, de draad afknippen en door de laatste
steek trekken, zodat het haakwerk vastzit.

de ogen neem je het zwarte Bubble garen en
 Voor
borduur je met behulp van de lussteek een cirkel op
de voorkant.

Mond:
ACHTERZIJDE:
achterkant wordt in een enkele kleur gehaakt, in dezelfde kleur als aan de
 De
voorkant van de rand. Hiervoor weer 5 steken opzetten en met een kettingsteek tot een draadring sluiten. Haak vervolgens verder volgens de instructies
voor de voorkant. Bij het einde de twee cirkels weer op elkaar leggen en de
grootte vergelijken. Omdat er bij het tweede deel niet van kleur gewisseld is,
kan het zijn, dat minder ronden voldoende zijn.
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de mond zijn veel varianten mogelijk. Hier werd een stukje zwarte wol
 Voor
genomen en met een stiksteek de mondvorm geborduurd.
AFWERKING:
het gezicht klaar is, haak je de beide delen met
 Als
vaste steken aan elkaar. Begin aan de bovenzijde
van het gezicht, dan kun je tot slot nog 20 losse
steken haken en tot een hanger sluiten. Zodat de
hanger stabieler wordt, hebben we in elke losse
steek een vaste steek gehaakt. Vervolgens nog alle
draden afhechten.
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