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Kerstbeer: 
lief of ondeugend? 

(Een vertaling van / A translation of “Naughty Little Holiday Bear”, this is 
an original pattern by Tales of Twisted Fibers) 

 

©2013 Tales od Twisted Fibers 

English / Engels (Nederlands volgt): 
 

 A free pattern by Tales of Twisted Fibers as found on 
https://talesoftwistedfibers.files.wordpress.com/2013/09/naughty-little-holiday-

https://talesoftwistedfibers.files.wordpress.com/2013/09/naughty-little-holiday-bear-amigurumi-free-pattern_tales-of-twisted-fibers.pdf
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bear-amigurumi-free-pattern_tales-of-twisted-fibers.pdf, translated with 
permission of the original author by Anja Van der Spiegel  

Nederlands / Dutch (English follows): 
 

 Een gratis patroon van Fiberella by Tales of Twisted Fibers, zoals beschikbaar op 
https://talesoftwistedfibers.files.wordpress.com/2013/09/naughty-little-holiday-

bear-amigurumi-free-pattern_tales-of-twisted-fibers.pdf, vertaald na 
uitdrukkelijke toelating van de originele auteur door Anja Van der Spiegel voor 

gebruik door leden van de Facebook groep “Haak-, brei-, naai- en andere 
creatievelingen (https://www.facebook.com/groups/993483604069807/?fref=ts)  

 

Translated by  

Anja Van der Spiegel 

https://www.facebook.com/groups/993483604069807/?fref=ts 

 

 

 

 

 

 

Materiaal 
 

 Wol:  
 Wit 
 Blauw 
 Wat pluizigere blauwe (donkerdere) wol voor de rand van het hoedje en de pompon 
 Rood of groen voor de kous 

 Haaknaald 
 Veiligheidsoogjes 
 (Kussen)vulling 
 Donkerbruine garen 
 Naainaald  

De afgewerkte grootte bedraagt ongeveer 14 cm. 

 

 

 

https://talesoftwistedfibers.files.wordpress.com/2013/09/naughty-little-holiday-bear-amigurumi-free-pattern_tales-of-twisted-fibers.pdf
https://talesoftwistedfibers.files.wordpress.com/2013/09/naughty-little-holiday-bear-amigurumi-free-pattern_tales-of-twisted-fibers.pdf
https://talesoftwistedfibers.files.wordpress.com/2013/09/naughty-little-holiday-bear-amigurumi-free-pattern_tales-of-twisted-fibers.pdf
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Poten (maak er twee) 
 

Neem witte wol voor de pootjes. 

Ronde 1: 6 vaste in een magische ring 
Ronde 2: 2 vaste in elke steek rondom   (12) 
Ronde 3: 1 vaste, met 1 vermeerderen rondom  (18) 
Ronde 4-5: vaste rondom     (18) 
Ronde 6: twee vaste samen haken (4x), 10 vaste  (14) 
Ronde 7: twee vaste samen haken (5x), 4 vaste  (9) 
 
Vul de voet nu lichtjes op. 

Ronde 8-11: vaste rondom     (9) 
Ronde 12: 2 vaste, met 1 vermeerderen. Doe dit 3 maal. (12) 
Ronde 13: 1 vaste, met 1 vermeerderen. Doe dit 6 maal. (18) 
Ronde 14-15: vaste rondom     (18) 
Ronde 16: 1 vaste, met 1 verminderen. Doe dit 6 maal (12) 
Ronde 17: twee vaste samen haken (6x)   (6) 

Snij het garen af, maar laat een lang eind over. Met behulp van een lange naainaald, naai je 
doorheen alle 4 de steken. Trek strak aan en bind bond. Werk overgebleven draad naar binnen toe 
weg.   

Lichaam 
 

Start met witte wol voor het lichaam.  

Ronde 1: 6 vaste in een magische ring 
Ronde 2: 2 vaste, in elke steek rondom   (12) 
Ronde 3: 1 vaste, met 1 vermeerderen rondom  (18) 
Ronde 4: 2 vaste, met 1 vermeerderen rondom  (24) 
Ronde 5: 3 vaste, met 1 vermeerderen rondom  (30) 
Ronde 6-7: vaste rondom     (30) 
Ronde 8: sluit aan met blauw en haak vaste rondom (30) 
Ronde 9: alleen in de achterste lus, vaste rondom (30)  

Sluit bij ronde 9 opnieuw aan met blauwe wol. Gebruik vaste (steken) rondom de voorste lussen. Zo 
krijg je de verdikking onderaan de trui. Hecht opnieuw af en werk de draden weg.  

 
Ronde 10-12: vaste rondom     (30) 
Ronde 13: 3 vaste, met 1 verminderen rondom  (24) 
Ronde 14: vaste rondom     (24) 
Ronde 15: 2 vaste, met 1 verminderen rondom  (18) 
Ronde 16: vaste rondom     (18) 
Ronde 17: 1 vaste, met 1 verminderen rondom  (12) 
Ronde 18: vaste rondom 

Hecht af en vul het lichaam goed op. 
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Figuur 1 Photo courtesy: Tales of Twisted Fibers” 

 

Onderlichaam in vorm brengen & benen aanhaken 
 

Stop een lange draad (witte) wol in een naainaald. Steek de naald horizontaal in 
het onderlichaam, waar de benen zullen worden vastgehaakt. Ga zo een aantal 
keer van de ene naar de andere kant en trek aan om het lichaam in vorm te 
brengen. Haak vervolgens de beentjes vast en werk de losse eindjes naar binnen 
weg. 

 

  

Verdikking door nogmaals met blauw afhaken 

Photo courtesy: Tales of Twisted 
 

Photo courtesy: Tales of Twisted Fibers 
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Hoofd 
 

Gebruik witte wol voor het hoofdje. 

Ronde 1: 6 vaste in een magische ring 
Ronde 2: 2 vaste in elke steek, rondom   (12) 
Ronde 3: 1 vaste, met 1 vermeerderen, rondom  (18) 
Ronde 4: 2 vaste, met 1 vermeerderen, rondom  (24) 
Ronde 5: 3 vaste, met 1 vermeerderen, rondom  (30) 
Ronde 6: 4 vaste, met 1 vermeerderen, rondom  (36) 
Ronde 7: 5 vaste, met 1 vermeerderen, rondom  (42) 
Ronde 8: 6 vaste, met 1 vermeerderen, rondom  (48) 
Ronde 9-15: vaste rondom (**)    (48) 

(**) Als je veiligheidsoogjes wil toevoegen, doe dit dan tussen ronde 12 en 13 

Ronde 16: 6 vaste, met 1 verminderen, rondom  (42) 
Ronde 17:  5 vaste, met 1 verminderen, rondom  (36) 
Ronde 18: 4 vaste, met 1 verminderen, rondom  (30) 
Ronde 19: 3 vaste, met 1 verminderen, rondom  (24) 
Ronde 20: 2 vaste, met 1 verminderen, rondom  (18) 
Ronde 21: 1 vaste, met 1 verminderen, rondom  (12) 
 

Hecht af en vul het hoofdje goed op. 

Borduur een neusje en wenkbrauwen (zie foto onder lichaam voor een voorbeeld). 

 

 

 

Armen (maak er twee) 
 

Start met wit voor de armen. We start van aan de pootjes en haken zo naar de bovenkant toe. 

Ronde 1: 6 vaste in een magische ring 
Ronde 2: 2 vaste in elke steek, rondom    (12) 
Ronde 3: 2 vaste, met 1 vermeerderen. Doe dit 4 maal.  (16) 
Ronde 4: vaste rondom      (16) 

Photo courtesy: Tales of Twisted 
 



 

 
6 

Ronde 5: haak twee vaste tezamen (x6) in elke vierde vaste (10) 
Ronde 6: vaste rondom      (10) 
Ronde 7: sluit aan met blauw en haak vaste rondom  (10) 

Vul de pootjes lichtjes op. 

Ronde 8: met 1 verminderen, 3 vaste (2x)   (8) 
Ronde 9: vaste rondom 

Hecht af en vul lichtjes op, maar laat de bovenarm niet opgevuld. Naai de bovenarm dicht en naai 
deze vast aan het lichaam. 

 

Oren (maak er twee) 
 

Haak 8 stokjes in een magische ring en hecht af. 

Haak de oren vast aan het hoofd en vervolgens het hoofd aan het lichaam. 

 

Hoedje 
 

Neem de blauwe wol, zoals gebruikt voor het truitje in het deel van het lichaam. 

Ronde 1: 6 vaste in een magische ring 
Ronde 2-5: vaste rondom      (6) 
Ronde 6: 1 vaste met 1 vermeerderen. Doe dit 3 maal  (9) 
Ronde 7-9: vaste rondom 
Ronde 10: 2 vaste, met 1 vermeerderen. Doe dit 3 maal  (12) 
Ronde 11-13: vaste rondom 
Ronde 14: 3 vaste, met 1 vermeerderen. Doe dit 3 maal.  (15) 
Ronde 15-17: vaste rondom 
Ronde 18: 4 vaste, met 1 vermeerderen. Doe dit 3 maal.  (18) 
Ronde 19-21: vaste rondom 
Ronde 22: 2 vaste, met 1 vermeerderen. Doe dit 6 maal.  (24) 
Ronde 23-25: vaste rondom 
Ronde 26: 3 vaste, met 1 vermeerderen. Doe dit 6 maal.  (30) 
Ronde 27-28: vaste rondom 
Ronde 29: 4 vaste, met 1 vermeerderen. Doe dit 6 maal.  (36) 
Ronde 30-31: vaste rondom 
Ronde 32: 5 vaste, met 1 vermeerderen. Doe dit 6 maal.  (42) 
Ronde 33-34: vaste rondom 
Ronde 35: 6 vaste, met 1 vermeerderen. Doe dit 6 maal.  (48) 
Ronde 36-37: vaste rondom 
Ronde 38: 7 vaste, met 1 vermeerderen. Doe dit 6 maal.  (54) 
Ronde 39: vaste rondom      
Ronde 40:  ga over naar de meer pluizige blauwe wol en haak vaste rondom 

Hecht af en werk de uiteindes af.  
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Pompon 
  

Draai de meer pluizige blauwe wol meerdere malen rondom twee vingers. Laat deze voorzichtig van 
je vingers glijden en bind een stuk touw in het midden van de lus. Snij met behulp van een schaar 
doorheen de lussen aan beide zijden. Draai het geheel tot een bolletje en haak vast aan het hoedje. 

 

Sokje 
 

Neem rode of groene wol voor de sok. Start met de gekleurde wol. 

Ronde 1: 8 vaste in een magische ring 
Ronde 2: vermeerderen rondom    
  (16) 
Ronde 3-9: vaste rondom 
Ronde 10:  ga over naar wit, 8 vaste, 1 losse, draai om 
   
Ronde 11-12: 8 vaste, 1 losse, draai om 
Ronde 13: 8 vaste.  

Vouw de sok zodat de uiteinden van de sok samenvallen. Haak 4 
vaste aan de hiel, 8 vaste en 4 vaste langs de rand. Alvorens over te 
gaan naar de rest, haak het gat in de hiel dicht. 

Ronde 14-21: vaste rondom 
Ronde 22-23: gebruik de contrastkleur en haak vaste rondom 

Hecht af en haak de sok vast aan de pootjes van de beer.  

 

  

Photo courtesy: Tales of Twisted Fibers 
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Nederlands / Dutch (English follows): 
Dit patroon is ontwikkeld door “Tales of Twisted Fibres” om het werk van Animal 
Nepal te ondersteunen (https://www.facebook.com/animalnepal.org), een 
organisatie die zich inzet voor het welzijn van mishandelde en verwaarloosde 
dieren in Nepal.  
 
Animal Nepal is een non-profit organisatie die twee opvangtehuizen heeft waar 
men zich inzet voor de mishandelde of gewonde huisdieren en werkdieren. 
Daarnaast voert ze campagne voor het bekomen van dierenrechten in Nepal.  
 
Indien je dit patroon leuk vond, overweeg dan aub een donatie aan Animal Nepal. 
Dit kan je op volgende site: https://animalnepal.wordpress.com/donations/ 

English / Engels (Nederlands hierboven): 
This pattern was designed by Tales of Twisted Fibers to spread the word about the 
work being done by Animal Nepal (https://www.facebook.com/animalnepal.org) 
for the welfare of abused and homeless animals in Nepal.  
 
Animal Nepal is a not for profit organization that runs two sanctuaries for abused 
and injured homeless/working animals besides leading the campaign for animal 
rights in Nepal. 
 
 If you liked this free pattern, would you please consider making a small donation 
to Animal Nepal? You can help them by making your donations here 
{https://animalnepal.wordpress.com/donations/}.” 

https://www.facebook.com/animalnepal.org
https://www.facebook.com/animalnepal.org

