Gratis haakpatroon door Charlotte Brandt!
Charami.com

De smurfen zijn figuurtjes uitgevonden door Peyo (Pierre Culliford) en copyright is in het
bezit van IMPS (http://www.smurf.com/smurf.php/www/home/nl). Ik gebruikte het
figuurtje zonder toestemming. Dit patroon is gratis en werd niet gemaakt om er geld mee te
verdienen, maar gewoon voor het plezier. Gelieve dit patroon dan ook nergens te koop aan
te bieden of te herdistribueren, noch om de poppetjes gemaakt met dit patroon te
verkopen.

Smurf
Dit patroon is voor een gewone basissmurf.
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BENODIGDHEDEN
−
−
−
−

Witte en blauwe wol. Een klein beetje zwart voor de pupillen en de mond.
Haaknaald passend bij je wol, zodat je strak kunt haken
Polyester vulling
Maasnaald

AFMETING
De grootte van je smurf is afhankelijk van de gebruikte wol en de gebruikte haaknaald.
Mijn smurf werd gemaakt met een haaknaald van 3,5mm en meet ongeveer 18 cm van de
voeten tot zijn muts.

AFKORTINGEN / UITLEG
V

=

Vaste

Vx4

=

Haak vaste in de volgende 4 steken

MEER

=

Meerderen; haak twee vasten in 1 steek

MEER x 2

=

Haak twee vasten in de volgende 2 steken

MIN

=

Onzichtbaar minderen; haak twee vasten samen

MIN x 2

=

Haak twee vasten samen, twee maal

HV

=

Halve Vaste

L

=

Losse

uitgbV

=

Uitgebreide Vaste:
Steek haak in volgende steek, haal over en trek een lus door, haal door
1 lus, haal over en haal door alle lussen op de haak.
Deze steek begint dus zoals een gewone vaste, totdat je de twee
lussen op je haak hebt. In plaats van nu de vaste af te werken, haal je
je wol door slechts 1 lus. Daarna kan je de steek afwerken door door
alle lussen te halen.

MEER uitgbV =

Haak twee uitgbV in de volgende steek

Krabsteek

Het haken van vasten in omgekeerde richting, van links naar rechts.

=

Je haakt dus achterwaartse vasten. Je steekt je haak in de steek rechts
van de steek waar je nu zit en haakt een vaste.
YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=-C1lVz60yIg
Bobbel steek =

Steek waarbij verschillende stokjes bijeen worden gehaakt, zodat een
bobbel wordt gevormd dat dienst kan doen als een duim.
[ Haal over, steek haak in steek, haal over, haal door steek ] x4, haal
over en haal door alle steken op de haak
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BENEN EN VOETEN (X2)
We beginnen met de voeten, door in een ovaal te haken rond een keten van lossen.

Start: Haak 5 lossen en 1 losse om te keren. In het totaal hebben we dus 6 lossen
Rij 1: Haak V in de volgende 4 lossen; haak 3 V in de laatste losse. Ga nu verder aan de
achterkant van de ketting. Haak V in de volgende 3 losse; haak 2 V in de laatste losse. In het
totaal zou je nu 12 vasten moeten hebben gehaakt.
[12 steken]
Rij 2: MEER; V x 4; MEER, V x 4, MEER x 2

[16 steken]

Rij 3: MEER; V x 5; MEER x 2 + V x 5; MEER x 3

[22 steken]

Rij 4: MEER; V x 7; MEER x 2; V x 7; MEER x 5

[30 steken]

Rij 5: Haak alleen in de ACHTERSTE LUSSEN: V rondom

[30 steken]

Rij 6: Haak alleen in de ACHTERSTE LUSSEN: MIN rondom [15 steken]
Rij 7: [ V + MIN ] x 5 [10 steken]
Begin met de voet goed te vullen. Alleen de voet word gevuld. Het been blijft ongevuld.
Rij 8: [ Vx3 + MIN ] x 2

[8 steken]

Rij 9 – Rij 12: V rondom

[8 steken]

Rij 13: Nu zou je aan de achterkant van het been moeten zijn. Indien niet, haak gewoon een
aantal vasten tot het zo is.
Knijp het been dicht en haak nu doorheen beide lagen 4 vasten.
Rij 14: Draai om; sla eerste vaste over; haak 3 vasten; bind af.
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LICHAAM
Het lichaam wordt in gesloten rondes gehaakt. Dit wil zeggen dat elke ronde steeds wordt
afgesloten met een halve vaste in de eerste steek van de ronde en een losse. De eerste steek
van de volgende ronde wordt in dezelfde steek als de halve vaste gehaakt. Er wordt niet in
de losse gehaakt! Deze wordt gewoon overgeslaan.
Een goede videotutorial voor het haken in gesloten rondes kan je hier vinden (in het Engels):
http://www.youtube.com/watch?v=CJgoju_T53E
Het lichaam wordt in twee kleuren gehaakt, namelijk wit en blauw, beginnend met wit.
Vergeet niet geleidelijk aan het lichaam te vullen!
Rij 1: IN WIT: We beginnen met een magische cirkel waarin we 6 V haken. Nadat de
magische cirkel is aangespannen, beëindig de ronde door een HV te haken in de eerste V en
daarna een L.
[6 steken]
Rij 2: MEER rondom; HV in eerste + L

[12 steken]

Rij 3: [ V + MEER ] x6; HV in eerste + L

[18 steken]

Rij 4: [Vx2 + MEER ] x6; HV in eerste + L

[24 steken]

Rij 5: [Vx3 + MEER ] x6; HV in eerste + L

[30 steken]

Rij 6 – Rij 8: V rondom

[30 steken]

Rij 9: Haak alleen in de VOORSTE LUS: HV rondom [30 steken]
Rij 10: IN BLAUW: Haak nu in de overgeslagen achterste lussen: V rondom

[30 steken]

Rij 11: MIN x 2; V x 9; MEER; V x 2; MEER; V x 9; MIN x 2 [28 steken]
Rij 12: MIN, V x 11; MEER x 2; V x 11; MIN [28 steken]
Rij 13: V rondom

[28 steken]

Rij 14: MEER x 2; V x 9; MIN x 3; V x 9; MEER x 2

[29 steken]

Rij 15: Minder 5 steken in deze rij op gelijkmatige afstand van elkaar
Rij 16: [ Vx2 + MIN ] x6

[18 steken]

Rij 17: [ V + MIN ] x6 [12 steken]
Rij 18: MIN rondom [6 steken]
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Bind af en gebruik het uiteinde om de overige steken dicht te naaien. Als deze zijn
dichtgenaaid kan je het eindje wegwerken, naar binnen toe.

STAART
De staart wordt gewoon in spiralen gehaakt.
Rij 1: Begin met een magische cirkel waarin 6 vasten worden gehaakt
Rij 2 – Rij 3: V rondom
[6 steken]

[6 steken]

Bind af. De staart moet niet gevuld worden, want het eindje dat je over hebt van de
magische ring is meer dan voldoende om het kleine bolletje te vullen.

HOOFD
Het hoofd wordt gewoon in spiralen gehaakt.
Vergeet niet om geleidelijk aan te vullen!
Rij 1: Begin met een magische cirkel waarin 6 vasten worden gehaakt
Rij 2: MEER rondom [12 steken]
Rij 3: [ V + MEER ] x6

[18 steken]

Rij 4: [ Vx2 + MEER ] x6

[24 steken]

Rij 5: [ Vx5 + MEER ] x4

[28 steken]

Rij 6: [ Vx3 + MEER + Vx3 ] x4
Rij 7: [ Vx7 + MEER ] x4

[32 steken]

[36 steken]
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Rij 8: [ Vx4 + MEER + Vx4 ] x4
Rij 9 – Rij 11: V rondom

[40 steken]

[40 steken]

Rij 12: [ Vx4 + MIN ] x6; V x 4

[34 steken]

Rij 13: V x 4; [ V + MIN + Vx2 ] x6

[28 steken]

Rij 14: [ MIN + Vx2 ] x6; Vx4

[22 steken]

Rij 15: Vx4; [ V + MIN ] x6

[16 steken]

Rij 16: [ MINx2 + V ] x3; V

[10 steken]

Rij 17 tot einde: Haak [ V + MIN ] rondom tot je nog 6 steken over hebt.
Bind af en gebruik het uiteinde om de overige steken dicht te naaien. Als deze zijn
dichtgenaaid zou je nog een eindje over moeten hebben dat je dan kan gebruiken om later
het hoofd aan het lichaam te naaien.

NEUS
De neus wordt gewoon in spiralen gehaakt.
Rij 1: Begin met een magische cirkel waarin 6 vasten worden gehaakt
Rij 2: [ MEER + Vx2 ] x2
[8 steken]
Rij 3 – Rij 4: V rondom
[8 steken]

[6 steken]

Bind af. De neus moet niet gevuld worden, want het eindje dat je over hebt van de magische
ring is voldoende om het kleine bolletje te vullen.
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MUTS
De muts wordt gewoon in spiralen gehaakt.
Rij 1: Begin met een magische cirkel waarin 4 vasten worden gehaakt

[4 steken]

Rij 2: [ MEER + V ] x2 [6 steken]
Rij 3: MEER rondom [12 steken]
Rij 4: V rondom

[12 steken]

Rij 5: MEER; Vx11

[13 steken]

Rij 6: V rondom

[13 steken]

Rij 7: MEER; Vx12

[14 steken]

Rij 8: V rondom

[14 steken]

Rij 9: Vx6; MEERx2; Vx6

[16 steken]

Rij 10 – Rij 11: MINx2; Vx2; MEERx4; Vx2; MINx2 [16 steken]
Rij 12: uitgbV x 4; Vx8; uitgbV x 4

[16 steken]

Rij 13: uitgbV x 4; Vx3; MEER x 2; Vx3; uitgbV x4
Rij 14: Vx6; MEERx6; Vx6

[18 steken]

[24 steken]

Rij 15: uitgbV x3; MEER uitgbV; [ Vx3 + MEER ] x4; uitgbV x 3; MEER uitgbV
Rij 16: uitgbV x5; MEER; Vx18; MEER; uitgbV x5

[32 steken]

Rij 17: uitgbV x3; Vx5; MEER; Vx14; MEER; Vx5; uitgbV x3
Rij 18: uitgbV x4; MEER; Vx24; MEER; uitgbV x4
Rij 19: [ Vx9 + MEER ] x4

[34 steken]

[36 steken]

[40 steken]

Rij 20: uitgbV x10; Vx20; uitgbV x10

[40 steken]

Rij 21: Haak alleen in de VOORSTE LUS: krabsteek rondom
Bind af, maar laat een lange draad om muts vast te maken aan hoofd.
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OOR (X2)
De oren worden gewoon in spiralen gehaakt.
Rij 1: Begin met een magische cirkel waarin 8 vasten worden gehaakt
Rij 2: [ MEER + Vx3 ] x2

[8 steken]

[10 steken]

ARM (X2)
De armen worden in spiralen gehaakt, in een ovaal rond een ketting lossen.
Start: Haak 4 lossen en 1 losse om te keren

[5 steken]

Rij 1: Haak V in de volgende 4 lossen. Ga nu verder aan de achterkant van de ketting. Haak V
in de volgende 4 losse. In het totaal zou je nu 8 vasten moeten hebben gehaakt.[8 steken]
Rij 2: V rondom

[8 steken]

Rij 3: Bobbel steek; Vx7

[8 steken]

Rij 4: [ Vx2 + MIN ] x2

[6 steken]

Rij 5 – Rij 11: V rondom

[6 steken]

-8-

Gratis haakpatroon door Charlotte Brandt!
Charami.com

OOG (X2)
De ogen bestaan uit twee delen, namelijk het oogwit en de pupil.

Oogwit (x2)
Het oogwit wordt in een ovaal gehaakt rond een ketting lossen.
Start: In het WIT: Haak 3 lossen en 1 losse om te keren

[4 steken]

Rij 1: Haak V in volgende 2 lossen; Haak 3 vasten in volgende Losse. Ga verder aan de
achterkant van de ketting: Haak V in de volgende losse; Haak twee V in de laatste losse.
[8 steken]
Rij 2: [ MEER + V ] x4; HV in eerste V

[12 steken]

Pupil (x2)
Rij 1: In het ZWART: Haak een magische ring met 5 vasten. Haak een HV in de eerste vaste

AFWERKING
Naai alle onderdelen aan elkaar. Ik raad aan om eerst alle onderdelen met behulp van
kopspelden vast te pinnen om zo uit te maken waar alles het beste past!
− Maak de benen vast aan de zijkanten van het lichaam door de platte kant van het been
vast te naaien net onder de broeksrand.
− Naai de staart vast aan de achterkant van het lijf, net onder de broeksrand. Ik naai de
staart vast op de plaats waar er van kleur wordt gewisseld. Dat is normaal net onder de S
vorm van de rug.
− Naai de neus midden in het gezicht.
− Naai de pupillen vast op het oogwit, ietsje naar onder van de ovaal. En naai dan de ogen
aan beide kant van de neus, ongeveer 2 steken uit mekaar.
− Borduur een mond onder de neus. Je kan hier opteren voor een gewonen glimlach, zoals
bij mij, maar je kan ook een brede open mond met tong maken. Aan u de keuze!
− Naai de muts vast met de mutspunt aan de zelfde kant als de neus. Om de muts vast te
naaien gebruik ik de achterste lussen van de voorlaatste rij, zodat de steken van het
naaien verdwijnen achter de rand.
− Naai de oren vast zodat deze iets boven de muts uitsteken.
− Naai het hoofd op het lichaam.
− Naai de armen vast op het lichaam.
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En voilà, je smurf is af!

Ik hoop dat je het patroon leuk vind en dat de instructies duidelijk genoeg waren!
Wanneer je een smurfje hebt gemaakt, bezoek dan zeker mijn blog om hem te showen of
stuur me een mailtje! Ik ben heel benieuwd naar de smurfjes die jullie maken met dit
patroon!
Groetjes,
Charlotte
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