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 De ondeugende elf zit alweer vast in de boom Maak deze elf voor een humoristische gezicht in de 
kerstboom deze feestdagen   Je maakt alleen de benen die met een kleerhanger in de boom wordt 
vastgezet. 
 
Afmetingen 48 CM  
 
MATERIALEN: 
Stylecraft Cotton DK 
2 bollen groen 
2 bollen rood 
2 bollen wit 
Vulling 
26 zilver kleurige belletjes of kraaltjes 
Kleerhanger die je kunt buigen  
Ijzertang 
Steekmarkeerders 

 

  

 Haaknaald 3.5 mm als je los haakt kun je beter naald 3.0 nemen zodat de steken niet te open raken 
 
Steken: 
ch - Losse 
sl st – Halve vaste 
sc – Vaste 
dc – Stokje 
tr – Dubbel stokje 
bl – Achterstelus 
fl – Voorste lus 
pc- Picootje 
inc – Meerderen 
dec – Minderen 

 

Ondeugende Elf 
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  Notes:  
Wanneer je steeds in het rond haakt markeer dan steeds de 1e steek 
van iedere toer 
 
Wanneer je van kleur wisselt pak bij de laatste omslag de nieuwe kleur 
 
Schoenen  
Groen garen.  

1 Maak met kleur groen een magische ring of 
maak van 4 lossen een ring, 
Een keer losse en haak 12 vasten in de ring 

12 steken 

 Plaats een steek markeerder in de eerste 
steek en plaats het steeds in elke eerste 
steek van elke volgende ronde, 
Je haakt steeds in het rond 

 

2-10 1 Vaste in elke steek voor de volgende 9 
ronden 12 steken 

11 MEERDEREN, 2 vasten in 1 steek, 1 vaste in 
de volgende steek, dit 6 x herhalen 18 steken 

12-14 In elke vaste een vaste voor de volgende 3 
ronden  18 steken 

15 MEERDEREN, 2 vasten in 1 steek, 1 vaste in 
de volgende 2 steken, herhaal 6 keer 24 steken 

16 1 Vaste in elke steek 24 steken 
17 MEERDEREN, 2 vasten in 1 steek,1 vaste in 

de volgende 3 steken, herhaal 6 keer 30 steken 

18 1 vaste in elke steek 30 steken 
19 MEERDEREN, 2 vasten in 1 steek, 1 vaste in 

de volgende 4 steken, herhaal 6 keer 36 steken 

20 1 vaste in elke steek 36 steken 
21 1 vaste in de volgende 24 steken  24 steken 
22- 26 1 keer losse, draai je werk en haak 24 vasten  

herhaal dit 5 keer 24 steken 

 Plaats een steken markeerder in de 1e en 
12e over gebleven steken   

27 MINDEREN, 1 keer lossse, draai je werk, 2 
keer 2 steken samen haken, 1 vaste in de 
volgende 16 steken, 2 keer 2 vasten samen 
haken 

20 steken 

28 MINDEREN, 1 keer losse,draai je werk, 2 
keer 2 vasten samen haken, 1 vaste in de 
volgende 12 steken,2 keer 2 vasten samen 
haken 

16 steken 
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29 MINDEREN, 1 keer losse, draai je werk 2 
keer 2 vasten samen haken, 1 vaste in de 
volgende 8 steken, 2 keer twee vasten 
samen haken 

12 steken 

30 MINDEREN, 1 keer losse, draai je werk, 2 
keer 2 vasten samen haken, 1 vaste in de 
volgende 4 steken, 2 keer 2 vasten samen 
haken 

8 steken 

31 MINDEREN, 1 keer losse, draai je werk, 4 
keer 2 vasten samen haken  4 steken 

   
 Plaats een steken markeerder in de 1e en 4e 

steek  

32 Draai je werk NIET, je haakt nu in weer het 
rond, 10 vasten verdelen  aan de 
rechterkant, 12 vasten de steken die je 
gemarkeerd had en daar tussen in, 10 
vasten verdelen aan de linker kant, 4 vasten 
de stekrn die je gemarkeerd had  en 2 
steken er tussen 

36 steken 

33 1 vaste in elke steek  36 steken 
34 MINDEREN, 1 vaste in de volgende 4 steken, 

2 vasten samen haken, herhaal 6 keer 30 steken 

35 1 vaste in elke steek 30 steken 
36 MINDEREN, 1 vaste in de volgende 4 steken, 

2 vasten samen haken, herhaal 5 keer 25 steken 

37-41 1 vaste in elke vaste, voor de volgende 5 
ronden 25 steken 

42 1 vaste in elke VOORSTE lus 25 steken 
 Markeer de 1e achterste lus van toer 42, 

hier begin je straks te haken met het been.   

43 1 vaste in elke steek 25 steken 
44 MEERDEREN, 1 vaste in de volgende 4 

steken, 2 vasten in de volgende steek, 
herhaal 5 keer 

30 steken 

45 1 losse *1 vaste sla de volgende steek over, 
3 stokjes 1 dubbel stokje 3 stokjes in de 
volgende steek, sla de volgende steek over,1 
vaste in de volgende steek * herhaal 6 keer, 
halve vaste in de 1e steek 
 

6 Waaiertjes 

 Hecht af  
46 Hecht met rood aan,haak in elke steek een 

vaste, alleen in het dubbel stokje haak je  
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BENEN HAAK ER 2 
Vul de benen in tussentijd op 
De 1e losse aan het begin van elke toer telt niet mee als steek 
Je werkt nu in het rond en sluit elke ronde met een halve vaste 
DIT WORDT NIET STEEDS HERHAALT 
W= WIT 
R= ROOD 
TOER 1 
 
Hecht aan met wit in de 1e achterste lus van toer 42 die je gemarkeerd hebt 
1 (W) 1 vaste in elke achterste lus van toer 42 25 steken 
2-5(W) 1 losse,1 vaste in elke vaste herhaal 3 

toeren  25 steken 

6-9 (R) 1 losse, vaste in elke steek herhaal 3 
toeren 25 steken 

10 (W)  1 losse,vaste in elke steek 25 steken 
11 (W)  1 losse, 1 vaste in elke steek 25 steken 
12 (W)  MEERDEREN, 1 losse, 1 vaste in de 

volgende 4 steken 2 vasten in 1 steek,  
herhaal 6 keer 

30 steken 

13 (W)  1 losse, 1 vaste in elke steek  30 steken 
14 (R) 1 losse, 1 vaste in elke steek 30 steken 
15 (R) 1 losse, 1 vaste in elke steek 30 steken 
16 (R) MEERDEREN, 1 losse, *1 vaste in de 

volgende 4 steken,2 vasten in de 
volgende steek* 
Herhaal 6 keer 

36 steken 

17 (R) 1 losse, 1 vaste in elke steek 36 steken 
18-21 (W) 1 losse,1 vaste in elke steek, herhaal nog 

3 toeren 36 steken 

22-25 (R) 1 losse, 1 vaste in elke steek, herhaal nog 
3 toeren 36 steken 

26-29 (W) 1 losse, 1 vaste in elke steek, herhaal nog 
3 toeren  36 steken 

een picootje ( 1 vaste 3 lossen halve vaste in 
1e steek 1 vaste in dezelfde steek) 

 Hecht af en vul het schoentje op 
Maak een 2e schoentje  
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30-33 (R) 1 losse, 1 vaste in elke steek, herhaal nog 
3 toeren 36 steken 

34 (W) 1 losse,1 vaste in elke steek. 36 steken 
35 (W)  MINDEREN, 1 losse,1 vaste in de volgende 

4 steken, 2 vasten samen haken, herhaal 
6 keer 

30 steken 

36 (W)  MINDEREN, 1 losse,1 vaste in de volgende 
4 vasten,2 vasten samenhaken, herhaal 6 
keer 

25 steken 

37 (W)  1 losse, 1 vaste in elke vaste 25 steken 
38 (R) 1 losse, 1 vaste in elke vaste  25 steken 
39 (R) MEERDEREN, 1 losse,1 vaste in de 

volgende 4 vasten, 2 vasten in de 
volgende steek, herhaal 6 keer   

30 steken 

40 (R) MEERDEREN, 1 losse,1 vaste in de 
volgende 4 vasten 2 vasten in de 
volgende steek herhaal 6 keer 

36 steken 

41 (R) 1 losse, 1 vaste in elke steek  36 steken 
42 (W)  1 losse, 1 vaste in elke steek 36 steken 
43 (W) MEERDEREN, 1 losse, 1 vaste in de 

volgende 5 steken, 2 vasten in de 
volgende steek, herhaal 6 keer   

42 steken 

44 (W) MEERDEREN, 1 losse, 1 vaste in de 
volgende 5 steken, 2 vasten in de 
volgende steek, herhaal 7 keer 

49 steken 

45 (W) 1 losse, 1 vaste in elke steek 49 steken 
46-49 (R) 1 losse, 1 vaste in elke steek herhaal nog 

3 toeren  49 steken 

50-53 (W) 1 losse, 1vaste in elke steek, herhaal nog 
3 toeren  49 steken 

54-57 (R) 1 losse, 1 vaste in elke steek, herhaal nog 
3 toeren. 49 steken 

58-61 (W) 1 losse, 1 vaste in elke steek, herhaal nog 
3 toeren 49 steken 

62-65 (R) 1 losse, 1 vaste in elke steek, herhaal nog 
3 toeren 49 steken 

66-69 (W) 1 losse, 1 vaste in elke steek, herhaal nog 
3 toeren 49 steken 

 
Leg de benen met de tenen naar boven tegen elkaar en markeer 10 steken aan de binnenkant zodat de 
benen mooi aan elkaar zitten 
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 70 (R) Maak de binnenkant van de benen vast met 10 vasten,  

 71 (R) Haak verder rond de benen, 39 steken om het ene been en  39 om het andere been = 78 
steken  
 

 

 

72-74 (R) 1 losse, 1 vaste in elke steek, herhaal nog 
2 toeren = 78 steken 78 steken 

75 (W) 1 losse, 1 vaste in elke steek = 78 steken 
 78 steken 

76 (W) MINDEREN, 1 losse,1 vaste in de volgende 
11 steken,2 vasten samen haken, herhaal 
6 keer = 72 steken 

72 steken 

77 (W) MINDEREN, 1 losse, 1 vaste in elke 
volgende 6 steken, 2 steken samen 
haken, herhaal 9 keer = 63 steken 

63 steken 

78 (W)  1 losse, 1 vaste in elke steek = 63 steken 63 steken 

10 sc 

39 sc 

39 sc 
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79-82 (R) 1 losse,1 vaste in elke steek, herhaal nog 
3 toeren 63 steken 

83-86 (W) 1 losse, 1 vaste in elke steek, herhaal nog 
3 toeren = 63 steken 63 steken 

 Hecht af  

 Rok 

 Met de tenen naar voren je werkt van binnen uit met de klok mee met groen 

  

1 Hecht aan met groen in een willekeurige 
steek en haak in elke steek een vaste 63 steken 

2 1 losse haak 1 vaste in de achterste lus van 
de vorige toer we werken nu gewoon in het 
rond markeer steeds de 1e steek 

63 steken 

3-5 1 vaste in elke vaste 3 toeren 63 steken 
6 1 vaste in de volgende 8 vasten, 2 vasten in 

de volgende steek, herhaal 7 keer 70 steken 

7 1 vaste in elke steek = 70 steken 70 steken 
8 1 vaste in elke steek 70 steken 
9 1 vaste in elke vaste, sluit deze toer met een 

halve vaste in de 1e steek 70 steken 

10 1 losse*1 vaste,sla de volgende vaste over 3 
stokjes, 1 dubbel stokje, 3 stokjes in de 
volgende steek,volgende steek overslaan, 1 
vaste in de volgende vaste*  herhaal 14 keer  
Je krijgt waaiertjes net als bij de schoenen 

14 waaiertjes 

 Hecht af  
11 (R) Met kleur rood haak je vasten (en PICOOTJE 

om het dubbel stokje) om het rokje net als 
je bij de schoentjes ook hebt gedaan 

 

 Hecht af  
   
 Buig en vorm de kleerhanger en steek de 

twee delen in elk been  

   

Top  3 begin  lossen tellen als stokje  

 Maak van 4 lossen een ring of maak een 
magische ring  

1 3 lossen,haak nog 11 stokjes in de ring  halve 
vaste in 3e losse 12 stokjes 
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2 MEERDEREN, 3 lossen, haak nog een stokje 
in de 1e steek, in de volgende steken 2 
stokjes halve vaste in 3e losse 

24 stokjes 

3 MEERDEREN, 3 lossen, 2 stokjes in de 
volgende steek, 1 stokje in de volgende 
steek, 2 stokjes in de volgende steek, 
herhaal, 1 halve vaste in de 3e losse  

36 stokjes 

4 MEERDEREN, 3 lossen,1 stokje in de 
volgende steek, 2 stokjes in de volgende 
steek, twee stokjes in de volgende twee 
steken,2 stokjes in de volgende steek,  herh 

48 stokjes 

5 MEERDEREN, 1 losse* (3 keer een vaste, 2 
vasten in de volgende steek) 3 keer herhalen 
(vaste,2 vasten in de volgende steek, vaste,2 
vasten in de volgende steek)* Herhaal 
tussen ** 3 keer 

63 steken 

   
 

Duw de lus van de kleer hanger door het midden van de ronde bovenkant die je net gehaakt 
hebt en haak het samen vast  aan de achterste lussen van toer 2 
Het gehaakte rokje gaat naar beneden over de benen,  hecht af maak de belletjes of kraaltjes 
vast aan de schoentjes en de rok en klaar is Kees uhh Elf  
 

   Vertaald in het Nederlands door Marietje Dragstra marietjehaakt@gmail.com 
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