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Ho, ho, ho! Leg jouw haaknaalden maar alvast klaar, want deze winter komt Durable met een hele 
lieve en superzachte CAL (Crochet Along)! Deze schattige kerstman ziet er niet alleen leuk uit, maar 
is ook enorm knuffelbaar door het zachte Durable Velvet garen. 

Een lieve Kerstman voor onder de boom als decoratie of als zacht knuffelvriendje! De knuffel is gehaakt in de 
amigurumi techniek en is heerlijk zacht door het gekozen Durable Velvet garen. In 4 weken tijd gaan we samen aan 
de slag met de Kerstman waarbij je begin december klaar bent om lekker te genieten van je eigen gehaakte creatie. 

De CAL (Crochet Along) wordt vanuit Durable georganiseerd. Wij werken hiervoor samen met Annemarie van 
Houte, bekend van de boekenreeks Groots haken. Onder de naam Any Woods ontwerpt zij voor Uitgeverij 
CuteDutch onder andere knuffels, speelgoed en nog veel meer. Ook voor Durable heeft ze al verschillende 
haakpatronen gemaakt. 

Voor aankomende winter heeft ze deze Grootse Kerstman ontworpen. “Iedere keer geeft het weer een ‘Groots’ 
gevoel om een bolletje garen om te kunnen toveren in zoiets als deze knuffelkerstman. Ik hoop dat iedereen 
die deze CAL gaat haken dit grootse gevoel ook zo gaat ervaren en daarna heerlijk kan nagenieten van deze 
zelfgehaakte lieverd”, vertelt Annemarie.

Garens
Het grootste gedeelte van de Kerstman is gehaakt met Durable Velvet, Durable Cosy fine en Durable Coral mini. 

Durable Velvet, 100% polyester, 100g/180m
• 1 bol Velvet 325 Black
• 1 bol Velvet 310 White 
• 1 bol Velvet 318 Tomato
• 1 bol Velvet 2133 Dark Mint

Durable Cosy Fine, 60% katoen & 40% acryl, 50g/105m
• 1 bol Cosy fine 2192 Pale Pink

Durable Coral mini, 100% gemerceriseerd katoen, 20g/50m
• 1 bol Coral Mini 2218 Hazelnut
• 1 bol Coral Mini 310 White

Overige materialen
• 1 paar veiligheidsogen 8mm zwart 
• 1 paar veiligheidsogen 12mm zwart 
• Belletje goud 30mm
• 2 Houten knopen 11mm
• Amigurumi brilletje 60 mm Goud
• Haaknaald nr. 2 ½  en 4
• Vulling
• Naald 

Afkortingen en gebruikte steken
l  losse
hv halve vaste
v  vaste
hst half stokje
st  stokje
A.L. haak alleen in de achterste lussen van de vorige toer
V.L. haak alleen in de voorste lussen van de vorige toer
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Dit patroon is ontworpen door Annemarie van Houte | Any Woods in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. 
Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.
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Patronen
Elke dinsdag komt een nieuw deel van het patroon online. Op deze data kun je een nieuw deel verwachten:
Week 1: Dinsdag 15 november 10:00 uur
Week 2: Dinsdag 22 november 10:00 uur 
Week 3: Dinsdag 29 november 10:00 uur 
Week 4: Dinsdag 6 december 10:00 uur 

Dit patroon is ontworpen door Annemarie van Houte | Any Woods in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. 
Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.


