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Een Gnoom is altijd leuk om te haken. 

Varieer in garen en je hebt verschillende grootte Gnoom. In dit patroon 

hebben we een vrouwtjes en een mannetjes Gnoom uitschreven. 
 

Benodigdheden voor Jut & Jul: 
* Scheepjes Chunky Monkey 100gr hoofdkleur, 20 gr wit 

* Scheepjes Sweetheart Soft 10gr 

* Scheepjes Maxi Sweet Treat, restje 

* Houten kraal 25mm 

* Vulling 

* Haaknaald 1,5 - 4 - 4,5mm (aangepast aan eigen hand van haken) 

* Wolnaald, schaar, steekmarkeerder 
  

Gebruikte steken: 
Lossen, halve vaste, vasten 

Magische ring: of 4 lossen - halve vaste in de 1e losse vormt ook een ring 

3 lossen picot: haak 3 lossen – halve vaste in de basis van de 3 lossen 
 

Patroon: 
Lijf: 

Toer 1: haak met Scheepjes Chunky Monkey hoofdkleur en haaknaald 4,5mm 

6 vasten in een magische ring 

Toer 2: 2 vasten in elke vaste (12 v) 

Toer 3: 2 vasten in elke 2e vaste (18 v) 

Toer 4: vaste in elke vaste 

Toer 5: 2 vaste in elke 3e vaste (24 v) 

Toer 6 - 8: vaste in elke vaste 

Toer 9: 2 vasten in elke 4e vaste (30 v) 

Toer 10 - 13: vaste in elke vaste  

Toer 14: 2 vasten in elke 5e vaste (36v) 

Toer 15 - 17: vaste in elke vaste 

Toer 18: elke 3e  en 4e vaste samen haken (27v) 

Toer 19: elke 2e  en 3e vaste samen haken (18v) 

Vul het lijfje alvast stevig op 

Toer 20: vaste in elke vaste (zonder minderen) 

 
 
 



- 3 - 
 

Toer 21: elke 2e  en 3e vaste samen haken (13v) 

Toer 22: elke 1e  en 2e vaste  samen haken (7v) 

Knip de draad met een lang stuk er nog aan af. 

Vul het lijfje verder op. 

Steek de draad door alle steken, trek de draad aan en hecht af. 

Naai de kraal als neus tussen toer 11 en 12 met 2 steken ertussen op het lijf. 
 

Muts: 

Toer 1: haak met Scheepjes Chunky Monkey hoofdkleur en haaknaald 4,5mm  

6 vasten in een magische ring  

Toer 2: 2 vasten in elke 2e vaste (9v) 

Toer 3 - 4: vaste in elke vaste 

Toer 5: 2 vasten in elke 3e vaste (12v) 

Toer 6 - 7: vaste in elke vaste  

Toer 8: 2 vaste in elke 2e vaste (18v) 

Toer 9 - 10: vaste in elke vaste  

Toer 11: 2 vaste in elke 3e vaste (24v) 

Toer 12 - 13: vaste in elke vaste 

Toer 14: 2 vaste in elke 4e vaste (30v) 

Toer 15 - 16: vaste in elke vaste 

Toer 17: 2 vaste in elke 5e vaste (36v) 

Toer 18 - 19: vaste in elke vaste 

Toer 20: 2 vaste in elke 6e vaste (42 v), wissel aan einde van de toer naar wit 

Toer 21 – 23: vaste in de achterste lus van elke vaste. Hecht af. 

Hecht Scheepjes Sweetheart Soft aan met haaknaald 4mm in de voorste lus 

van toer 20 

Toer 20 – 23: vaste in de voorste lus van elke vaste. Hecht af. 
 

Pompon: 

Maak een pompon voor op de muts met behulp van een vork (zie foto’s 

volgende bladzijde) en naai deze bovenop de muts. 
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Snor: 

Wikkel Scheepjes Chunky Monkey wit een aantal keren om je hand. 

Knoop de draden bij elkaar en knip 1 kant open 

Naai de snor net onder de kraal en knip de snor in vorm 
 

Vlechtjes: 

Knip van Scheepjes Chunkey Monkey wit per vlecht 9 draden van 15 cm en 

knoop deze bij elkaar. Maak een vlecht en knoop deze met de hoofdkleur bij 

elkaar. 

Naai de vlechtjes op het lijf. 
 

Ster: 

Haak met Scheepjes Maxi Sweet Treat en haaknaald 1,5mm 10 vasten in een 

magische ring 

Toer 1: *vaste in de volgende vaste – 8 lossen – vaste in de volgende vaste*, 

herhaal *-* 5x 

Toer 2: halve vaste in 1e vaste, *[5 vaste – 3 lossen picot – 5 vasten] om 

lossenboog – sla vaste over – halve vaste in volgende vaste*, herhaal *-* 5x 

Hecht af en naai op de muts. 
 

Bloem: 

Haak met Scheepjes Maxi Sweet Treat en haaknaald 1,5mm 10 vasten in een 

magische ring 

Toer 1: *vaste in de volgende vaste – 5 lossen – vaste in de volgende vaste*, 

herhaal *-* 5x 

Toer 2: halve vaste in 1e vaste, *5 vasten om lossenboog – sla vaste over – 

halve vaste in volgende vaste*, herhaal *-* 5x 

Hecht af en naai op de muts. 
 

 

 

 

 

 

 

Dit patroon is eigendom van Creahuys 41 en mag NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, nagemaakt, 

gepubliceerd, aangepast of gebruikt worden in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Creahuys 41. Uiteraard mag er wel verwezen worden naar Creahuys 41 bij het 

plaatsen of delen, op welke manier dan ook, van projecten gemaakt met dit patroon 


