
Patroon Mini sneeuwpop met petje, (sleutelhanger/tashanger):  

 
Made by: Wel Krea, Evelyne.   

 

Benodigdheden: 

- Haaknaald 2 mm 

- Haakkatoen in de gewenste kleuren 

- Schaar 

- Stopnaald 

- Vulling 

 

Betekenis afkortingen: 

Mr = Magische ring 

v = vaste(n) 

hv = halve vaste 

sh = samen haken 

 

Tip: Lees eerst het patroon helemaal door 

voordat je begint met haken. 

 

Hoofd en lijf: 
T1. 6 vasten in een magische ring (6) 

T2. 2 v in elke v (12) 

T3. 2 v in elke 2e v (18) 

T4. 2 v in de 3e v (24) 

T5. t/m 8. 24 v (24) 

T9. Elke 3e en 4e sh (18) 

T10. Elke 2e en 3e sh (12) 

Vul het hoofd alvast met vulling en haak dan verder. 

T11. 12 v (12) 

T12. 2 v in elke 2e v (18) 

T13. 2 v in elke 3e v (24) 

T14. 2 v in elke 4e v (30) 

T15. t/m T18. 30 v. (30) 

T19. Elke 4e en 5e sh (24) 

T20. Elke 3e en 4e sh (18) 

Vul de hele sneeuwpop en haak dan verder. 

T21. Elke 2e en de 3e sh (12) 

T22. Elke 1e en de 2e sh (6) 

Haal de draad door alle lusjes en hecht af. 
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De wortel neus: 
T1. 3 vasten in een mr (3) 

T2. 2 v in elke v (6) 

Hecht af en laat een stukje draad er aan voor het bevestigen op het 

hoofd. 

 

De sjaal: 
T1. Haak 40 lossen 

T2. Haak terug hv en hecht af. 

 

De pet: 
T1. 6 v in de mr (6) 

T2. 2 v in elke v (12) 

T3. 2 v in elke 2e v (18) 

T4. 2 v in elke 3e v (24) 

T5. t/m T7. 24 v (24) 

Toer 7 sluit je af met een hv 

T8. 8 v in de voorste lus en een keer losse (8) 

T9. Keer je haakwerk en haak terug weer 8 v en een keer losse (8) 

T10. Keer je haakwerk, de 1e  en 2e v sh, 4 v, de laatste 2 v sh (6) 

Haak een keer losse. 

T11. Keer je haakwerk, de 1e en 2e v sh, 2 v, de laatste 2 v sh (4) 

Hecht af. 

Je kunt eventueel ook nog een randje halve vasten rond de klep van de pet haken. 

Dit maakt de klep iets groter en is een wat nettere afwerking, maar is niet echt nodig. 

 

Zet alles in elkaar: 

Naai de pet en de neus op het hoofd en daarna met 

een stuk zwarte garen de mond, ogen en de knopen. 

Sjaal om de nek en klaar is je mini sneeuwpop. 

Tot slot nog een ringetje of een koortje (ketting van ca 

12 losse) door de bovenkant van het petje en je kunt 

er een sleutelring aan hangen. 

 

Tip: Als je voordat de vulling erin gaat alles op het 

hoofd en lijf naait kun je nog makkelijk de draadjes 

aan de binnenkant wegwerken. 

 

Veel plezier met haken! 

                                                                                                         

Ps Meer patronen kun je vinden op www.welkrea.nl en verder kun je Wel Krea ook vinden op 

Instagram, Facebook en op YouTube. 
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