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Een engel gehaakt van katoengaren
Deze gehaakte kerstengel heeft een lichaam van katoengaren, gehaakt op een nr. 3 haaknaald.

De vleugels zijn gemaakt van tule en een houten kraal is gebruikt voor zijn hoofd. Goud aluminium draad is 
gebruikt voor de halo en de handen. De engel is ongeveer 8 cm hoog en 8,5 cm breed. Alle onderdelen zijn 

aan elkaar gezet met zwart leerkoord.  

Lichaam
1:  7 v in een magische kring (7)
2:  2 v in iedere steek (14)
3:  *1 v, 2 v in iedere steek* (21)
4:  *2 v, 2 v in iedere steek* (28)
5:  *3 v, 2 v in iedere steek* (35)
6:  *4 v, 2 v in iedere steek* (42)
7:  *5 v, 2 v in iedere steek* (49)
8:  *6 v, 2 v in iedere steek* (56)
9:  *1 popcorn steek, 1 v* (56)
10:  1 v in iedere steek (56)
11-14:  Herhaal rijen 9 en 10 twee keer
15:  *6 v, 2 v samen* (49)
16:  *5 v, 2 v samen* (42)
17:  *4 v, 2 v samen* (35)
19:  *3 v, 2 v samen* (28)
20:  *2 v, 2 v samen* (21)
21:  *1 v, 2 v samen* (14)

Knip en stuk garen van ongeveer 25 cm. 
Keer het lijf binnenste buiten.
Vul met polyester vulling.
Naai langs de 14 steken van rij 20, maar trek nog niet aan.  

Afkortingen en symbolen:  
hv = halve vaste
v = vaste

Popcorn steek: in dit voorbeeld met 5 lussen 
op de haaknaald
* = Herhaal van * tot * tot het einde van de rij

Afwerken
Knip een stuk leerkoord van 30 cm en vouw dubbel, zodat de 
uiteinden niet gelijk zijn maar gelaagd, zodat er 2 cm verschil 
in zit. 

Voer het leerkoord door het gat van de kraal en rijg de 
gouden ring op het koord. 
Voer het leerkoord terug in de kraal. De gouden ring zit nu 
vast in de lus van het leerkoord.

Knip en stuk aluminium draad van 12 cm. Maak een klein 
hart aan het ene uiteinde en een spiraal aan het andere 
uiteinde. Wikkel het midden van het aluminium draad rond 
het dubbele leerkoord, net onder het hoofd (de houten kraal) 
van de engel. 

Knip een stuk van 11.5 cm aluminium draad en vorm een 
halo. Duw de halo, vanaf boven, in de houten kraal.  
Voer nu beide stukken leerkoord vanaf boven, door het 
gehaakte lichaam, naar onder door het gat. 

Trek nu het garen aan de onderkant strak en zet vast.  
Leg een knoopje in ieder koord. Dit zijn de voeten van de 
engel.

Knip een stuk tule van 9 x 9 cm. Verzamel in het midden en 
naai op de rug van het lichaam voor de vleugels. 
Teken ogen en een neus op de houten kraal.


