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1

BENODIGDHEDEN / WHAT YOU NEED

1.1

Tools
•
•
•

1.2

Haaknaalden: 4,5 mm
Stopnaald / thick needle
Twee takjes als gewei / 2 little branches for the antlers of the deer

Garens / Yarns

In deze paragraaf som ik de verschillende soorten garens op die ik heb verwerkt. Het kan
natuurlijk zijn dat je zelf nog andere garens hebt die je wilt gebruiken of misschien wil je
wel andere kleuren. Voel je vrij om je creatieve geest hierop los te laten.
In this section I summarize the different types of yarns that I have used. It may of
course be that you have other yarns that you want to use or you may want other colors.
Feel free to let your creativity flow.

1.2.1

Dennenboom / Christmas Tree

Soort

Fabrikant

Groen / green

Scheepjes River washed 954 Congo

Groen / green

Scheepjes Secret Garden 702 Herb Garden

Bruin / brown

Scheepjes Colour Crafter 1004 Veendam

1.2.2

Hert / deer

Soort

Fabrikant

Bruin / brown

King Cole Indugle chunky brown

Zwart / black

Scheepjes Colour Crafter 1002 Eelde

1.2.3

Sneeuwpop / snowman

Soort

Fabrikant

Wit / white

Scheepjes Colour Crafter 1001 Weert

Zwart / black

Scheepjes Colour Crafter 1002 Eelde

Rood / red

Phil Looping Amarante (4)

Oranje / orange

Scheepjes Colour Crafter 1711 Leeuwarden
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2

DENNENBOOM / CHRISTMAS TREE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Haak 15 lossen (15), of zo breed als je de kerstboom wilt hebben.
Keer zonder keerlosse en haak terug met v. (14)
Keer weer zonder keerlosse en haak terug met v (13)
Ga zo door tot je nog maar 2 v over hebt.
Haak een lusje van 5 l en zet vast aan de bovenkant met een hv. Dit is het lusje
waar je de kerstboom aan kunt ophangen. Hecht af.
Hecht onderaan aan met bruin aan de 6e steek en haak 4 vasten (4)
Haak een keerlosse, keer ome en haak terug met 4 v (4)
Ga zo door tot je stam de gewenste lengte heeft.
Hecht af.

Haak 3 van deze boompjes. Ik varieerde in breedte.
1)
2)
3)
4)
5)

Chain 15, or make the chain as long as you want your Christmas tree to be wide.
Turn without a sl.st and crochet back along the chain using sc. (14)
Turn again without a sl.st and crochet back using sc. (13)
Keep going like this until you have a round of 2 sc left over.
Crochet a loop consisting of a chain of 5 and attach with a sl.st to the top of the
tree. This is the loop from wich it will hang.
6) Attach brown yarn at the bottom of the tree in the 6th stitch, and crochet 4 sc. (4)
7) Chain 1, turn and crochet 4 sc.
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8) Chain 1, turn again and crochet 4 sc. Keep going like this until you have the
desired length of the trunk. End the round.
Crochet 3 of these trees. I changed the width on every single one.
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3

SNEEUWPOP / SNOW MAN

1) Haak met wit in een magische lus 8 v. Trek aan en sluit de toer met een hv.
2) 1 l en een v in dezelfde steek. Haak in alle steken 2 v tot je rond bent. Sluit met
een hv. (16)
3) Haak 3 l, en een stk in dezelfde steek. Haak in alle steken 2 stk, en sluit de toer
met een hv. Hecht af. Dit is de buik van de sneeuwpop. Leg deze even opzij en
herhaal stap 1 en 2 voor het hoofd.
4) Naai het hoofd aan het lijfje met een stopnaald en wit draad bij de nek.
5) Knoop een stukje rood draad als sjaal rond de nek.
6) Naai met zwart draad de oogjes en de knoopjes erop en met oranje een neusje.
Naai met wit een lusje aan het hoofdje zodat je hem op kunt hangen.
American:
1) Crochet 8 sc into a magic loop. Pull it tight so that it closes, and close the round
with a sl.st.
2) Chain 1 and a sc into the same stitch. Crochet in all stitches 2 sc until you are
round. Close the round with a sl.st
3) Chain 3, and a tr in the same stitch. Crochet 2 tr in all the stitches all the way
around. Close with a sl.st. This is the bottom round of the snowman. End the
round and lay it aside until you’ve made the head.
4) Repeat step 1 and 2 to make the head of the snowman.
5) Sew the head onto the body using white yarn. Tie a piece of red yarn around it’s
neck.
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6) Sew with black little eyes and buttons onto the snowman, and with orange a little
nose. Also with white a loop at the lop of it’s head so that you can hang it.
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4

HERTJE / DEER

1) Haak 5 l, 1 keerlosse , keer om en haak terug met v (5)
2) Haak weer een keerlosse, keer om en haak 4 v en in de laatste steek 2 v
(meerderen) (6)
3) Haak een keerlosse, keer om en haak 5 v en in de laatste steek 2 v. (7)
4) Haak een keerlosse, keer om en haak 6 v en in de laatste steek 2 v. (8)
5) Haak een keerlosse, keer om en haak 7 v en in de laatste steek 2 v. (9)
6) Haak een keerlosse, keer om en haak 8 v en in de laatste steek 2 v. (10)
7) Haak een keerlosse, keer om en haak 9 v en in de laatste steek 2 v. (11)
8) Haak een keerlosse, keer om en haak 10 v en in de laatste steek 2 v. (12)
9) Haak een keerlosse, *keer om en haak 2 v in de eerste steek, en 1 v in de tweede
steek. (3)
10) 1 keerlosse, keer om en haak 3v.(3)
11) 1 keerlosse, keer om en haak 3v.(3)
12) 1 keerlosse, keer om en haak 1 v in de tweede steek (minderen) en 1 v in de
laatste steek.
13) 1 keerlosse, 1v, keer om en eindig met een hv, hecht af, eerste oor is klaar.
14) Hecht weer aan onderaan bij het oor en haak verder langs de kop met 7v. Haak
dan een oor op dezelfde manier als de eerste vanaf *.
15) Prik twee kleine takjes aan de achterkant in een steek en zet eventueel vast met
een paar steekjes.
16) Naai met zwart twee neusgaten en twee oogjes op het hoofdje. En met bruin een
lusje aan de bovenkant. Klaar is je hert.
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Hang de 3 boompjes, het hert en de sneeuwpop aan een mooi draadje ergens op, en
geniet met een warme kop thee van deze grappige kerstslinger.
Deer:
1) Chain 5 and an extra one to turn.
2) Turn and crochet 5 sc. (5)
3) Chain 1 and turn. Crochet 4 sc, and in the last stitch 2 sc. (6)
4) Chain 1, turn and crochet 5 sc and 2 sc in the last stitch. (7)
5) Chain 1, turn and crochet 6 sc and 2 sc in the last stitch. (8)
6) Chain 1, turn and crochet 7 sc and 2 sc in the last stitch. (9)
7) Chain 1, turn and crochet 8 sc and 2 sc in the last stitch. (10)
8) Chain 1, turn and crochet 9 sc and 2 sc in the last stitch. (11
9) Chain 1, turn and crochet 10 sc and 2 sc in the last stitch. (12)
10) Chain 1, turn and crochet * 2 sc into the next stitch. And 1 sc in the next stitch
(3)
11) Chain 1, turn and crochet 3 sc. (3)
12) Chain 1, turn and crochet 3 sc. (3)
13) Chain 1, turn and crochet 1 sc in the second stitch (decrease). And 1 sc in the
next.
14) Chain 1, turn and end with a sl.st. End this round and the first ear is finished.
15) Reattach at the bottom of the ear and crochet 7 sc along the top of the head.
16) Crochet another ear like the other one repeating from *.
17) Poke 2 little sticks at the back of the head in a stitch. You can choose to sew them
with a few stitches.
18) Use some black to stitch on the eyes and nosetrils. Also make a loop at the top of
the head with brown. You’re deer is now finished.
Attach all the little ornaments onto a pretty piece of yarn and hang them somewhere
nice.
Happy Xmas from Pollevie - xxx –
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