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 Benodigdheden:
Garen: wit, zwart, rood, groen en oranje
Haaknaald 2,5
1paar van 9mm veiligheidsoogjes
Vulling
Naald
Zwart naaigaren
ijzerdraad en tang

Hoofd:
Met wit:
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v (6)
Ronde 2: 2v in elke v (12)
Ronde 3: (1v, 2v in 1v) 6x (18)
Ronde 4: (2v, 2v in 1v) 6x (24)
Ronde 5: (3v, 2v in 1v) 6x (30)
Ronde 6: (4v, 2v in 1v) 6x (36)
Ronde 7: (5v, 2v in 1v) 6x (42)
Ronde 8: (6v, 2v in 1v) 6x (48)
Ronde 9-15: 1v in elke v (48)
Ronde 16: (6v, 2v samen) 6x (42)
Ronde 17: (5v, 2v samen) 6x (36)
Ronde 18: (4v, 2v samen) 6x (30)
Ronde 19: (3v, 2v samen) 6x (24)
Ronde 20: (2v, 2v samen) 6x (18)
Ronde 21: (1v, 2v samen) 6x (12)
Plaats de veiligheidsoogjes en vul stevig op

Neus:
Met oranje:
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 3v (3)
Ronde 2: 1v in elke v (3)
Ronde 3: 2v in elke v (6)
Naai de neus op het gezicht 
Borduur de mond met zwart naaigaren 

Hoed:
Met zwart
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v (6)
Ronde 2: 2v in elke v (12)
Ronde 3: (1v, 2v in 1v) 6x (18)
Ronde 4: (2v, 2v in 1v) 6x (24)
Ronde 5: (3v, 2v in 1v) 6x (30)
Ronde 6: (4v, 2v in 1v) 6x (36)
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Ronde 7: In achterste lus: 1v in elke v (36)
Ronde 8-12: 1v in elke v (36)
Ronde 13: (4v, 2v samen) 6x (30)
Ronde 14-16: 1v in elke v (30)
Met rood
Ronde 17-18: 1v in elke v (30)
Met zwart
Ronde 19: (1v, 2v in 1v) 15x, sluit met 1hv (45)
Ronde 20: 1L, (2v, 2v in 1v) 15x, sluit met 1hv (60)
Ronde 21: 1L, (3v, 2v in 1v) 15x, sluit met 1hv (75)
Ronde 22: 1L, 1v in elke v , sluit met 1hv (75)
Vul lichtjes op en naai op het hoofd

Laarzen en benen (2x):
Met zwart
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v (6)
Ronde 2: 2v in elke v (12)
Ronde 3: (1v, 2v in 1v) 6x (18)
Ronde 4-5: 1v in elke v (18)
Ronde 6: (2v samen) 4x, 10v (14)
Ronde 7: (2v samen) 5x, 4v (9)
Vul laars lichtjes op
Ronde 8-11: 1v in elke v (9)
Ronde 12: (2v, 2v in 1v) 3x (12)
Ronde 13: (1v, 2v in 1v) 6x (18)
Ronde 14: In achterste lus: 1v in elke v, sluit met 1hv (18)
Ronde 15: 1L, 1v in elke v, sluit met 1hv (18)
Met wit
Ronde 16: In voorste lus: 1v in elke v (18)
Ronde 17-19: 1v in elke v (18)
verbind de benen: Hou beide benen tegen elkaar, zorg er zeker voor dat de voetjes in dezelfde 
richting staan , haak de 2 steken die in het midden tegen elkaar komen aan elkaar met een v 
Ronde 20: 1v in elke v , over de twee benen ( 36)

Ga verder met het 
Lichaam:
Met wit
Ronde 21: 2v in 1v, 16v, (2v in 1v) 2x, 16v, 2v in 1v ( 40)
Ronde 22-23: 1v in elke v (40)
Ronde 24: (6v, 2v samen) 5x (35)
Ronde 25: 1v in elke v (35)
Ronde 26: (5v, 2v samen) 5x (30)
Ronde 27: 1v in elke v (30)
Ronde 28: (4v, 2v samen) 5x (25)
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Ronde 29: 1v in elke v (25)
Ronde 30: (3v, 2v samen) 5x (20)
Ronde 31-32: 1v in elke v (20)
Ronde 33: (2v, 2v samen) 5x (15)
Vul op
Ronde 34: (1v, 2v samen) 5x (10)
Ronde 35: 1v in elke v (10)
Hecht af en vul verder op

Armen(2x):
Met wit
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v (6)
Ronde 2: 2v in elke v (12)
Ronde 3-5: 1v in elke v (12)
Ronde 6: (2v samen) 4x, 4v (8)
Ronde 7-17: 1v in elke v (8)
Vul op 

Nu kan je ofwel de armen verder verminderen en
dichtnaaien, of je kan er ijzerdraad insteken , wat
aangeraden is als je de vlaggetjes wil gebruiken 
Als je nog nooit ijzerdraad in een amigurimi hebt
gebruikt vind je hier een hele goede foto uitleg( wel in
Engels)

http://craftyiscool.blogspot.be/2011/01/strike-
pose.html

Zodra de armen aan het lichaam zijn bevestigd , naai je het hoofd vast aan het hoofd

Knopen(2x):
Met zwart
Maak een magische cirkel van 6v, sluit met 1hv en hecht af 
Laat een lange draad om de knopen vast te naaien aan het lichaam

Sjaal:
Met groen
maak een lossenketting op de gewenste lengte + 3extra L
Sla 2L over, 1stk in elke L
Hecht af en werk de draadjes weg

Ponponnetjes:
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v (6)
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Ronde 2: 2v in elke v (12)
Ronde 3-5: 1v in elke v (12)
Ronde 6: (2v samen) 6x (6)
Vul op en hecht af , sluit de laatste steken en naai vast aan de uiteinde van de sjaal 
knoop de sjaal rond de sneeuwman's nek

Is het geen Knapperd ?!?!

Vlaggetjes:
Benodigdheden:
rood lint met witte stippen
Wit naaigaren
Naald

Voor de vlaggetjes heb ik 5 driehoeken geknipt en ze snel even aan elkaar genaaid
Zorg dat je aan beide einde voldoende draad over houd om ze aan de handjes te bevestigen 
Naai ze aan beide handjes vast

Staander:
Benodigdheden: 
een blikje tonijn
licht blauw garen
haaknaald 2,5mm
zilver lint
naald

Stap 1: open het blik tonijn en maak een tonijn sandwich
Stap 2: was en droog het blik af
Stap 3: beloon uzelf met de sandwich dat je gemaakt hebt ( zie stap 1)
Stap 4: neem uw garen en haaknaald en haak een hoesje voor uw staander

Omdat we waarschijnlijk iet hetzelfde blik tonijn hebben gekocht kunnen de maten verschillend 
zijn

begin met een magische cirkel en vermeerder zoals je dat meestal doet 
Als voorbeeld:
Ronde 1 , maak ene magische cirkel met 8stk (8)
Ronde 2: 2stk in elk stk (16)
Ronde 3: (1stk, 2stk in 1stk) 8x (24)
Ronde 4: (2stk, 2stk in 1stk) 8x (32)
Ronde 5: (3stk, 2stk in 1stk) 8x (40) 
En ga zo verder tot je de juiste grote hebt en uw blik volledig bedekt is 
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Haak nu , in achterste lus, 1stk in elk stk zonder
te meerderen, tot je de gewenste hoogte hebt
Als het het blik volledig bedekt wil hebben kan
je nog een ronde stokjes doen in de achterste
lus
Knip een cirkel uit karton
steek de ijzerdraad erdoor zoals aangegeven op
de foto hieronder

 
ijzerdraad

 

Karton 

steek de ijzerdraad door het karton

plakband

karton

ijzerdraad

plak de ijzerdraad aan het karton

ijzerdraad

Karton
plakband

blik

plak het karton op het blik
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Schuif nu de hoes er voorzichtig over en steek de ijzerdraad voorzichtig in de benen van de 
sneeuwman

Weef het zilveren lint door de stokjes , 
onder 1stk, over 3stk , enz 
strik het lint 

ijzerdraad

Hoesje

Blik

Schuif nu de hoes er voorzichtig over 

Benen

ijzerdraad

Steek de ijzerdraad voorzichtig in de benen 
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Gebruik: Ik heb deze amigurimi voor u 
ontworpen
zo moedig ik u aan om deze kleine sneeuwman te 
maken voor uzelf, vrienden en familie
Ik vind het heel fijn moest je uw foto's of 
website delen, ik zal dan zeker een melding doen 
op mijn blog

Verkoop: Zolang je geen onderbetaald atelier 
hebt waar ze kledij en dergelijke maken, vind ik 
het prima als je het afgewerkt product verkoopt.
Het zo wel fijn zijn moest je even vermelden dat 
dit patroon van een “ Tales of Twisted Fibers 
ontwerp “ is
Ik wacht vol ongeduld op jullie werkjes en 
verhalen
moest je een online shop hebben ben ik graag 
bereid om de link hiervan te delen op mijn blog

Delen: Je bent vrij om een foto van mijn blog te 
gebruiken, samen met de link, om de lezers van uw
blog een voorbeeld te geven van het patroon. 

Niet toegelaten: AUB, verkoop dit patroon 
niet, zet het niet volledig op een website, vertaal 
het niet zonder goedkeuring
Want dan wordt ik heel verdrietig en zal ik mijn 
Ninja's moeten uitzenden 

“This pattern was designed by Tales of Twisted Fibers to create awareness on the work being done by Animal 
Nepal{https://www.facebook.com/animalnepal.org} for the welfare of abused and homeless animals in Nepal. 
This not for profit organization 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 here to Animal Nepal? You can help them by making your 
donations here {https://animalnepal.wordpress.com/donations/}.” 
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