Viking en St. Patrick Gnome
Dit is een aanvulling op het originele patroon van de Gnome:
Hoe maak je een Viking en St. Patrick Gnome

Ontworpen door Claudia Bierau van CB’s Creations
https://www.cbscreations.nl
https://www.facebook.com/CBsCreationsNL/
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St. Patricks Gnome
Lijf en neus haken volgens het patroon Gnome. Groene muts haken volgens patroon. Zoek
ook een leuke baard uit!
Band
Maak een band om de muts van zwart garen:
Toer 1. 5L
Toer 2. Vanaf 2e L: 4V, 1KL, keren
Toer 3 en verder: 4V, 1KL, keren
Haak zoveel toeren zodat de band om de muts past. Maak de uiteinden aan elkaar vast.
Hecht af. Zet de band met een paar steken op de muts vast.
Gesp (geel)
Toer 1. 14L, sluit met 1HV tot een cirkel
Toer 2. 3V, 3V in 1, 2V, 3V in 1, 3V, 3V in 1, 2V 3V in 1, sluit met 1HV in 1ste V.
Hecht af, naai de gesp op de band.
Klavertje Vier (groen)
Haak in MR: (3L, 2DST, 3L, 1V) 4x
Haak nog een paar Lossen en bevestig dit klavertje aan de punt van de muts.
DST is Dubbel Stokje.
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Viking Gnome
Lijf en neus haken volgens het patroon Gnome. Zoek ook een leuke baard uit!
Muts haken volgens patroon van de Valentijns Gnome. Toer 1. 6V, Toer 2. 2V in elke V,
Ga dan verder met Toer 16.
Hoorn (maak er 2)
Toer 1. 4V in MR
(4)
Toer 2. 4V
(4)
Toer 3. 2V in 1V, 3V
(5)
Toer 4. 2V in 1V, 4V
(6)
Toer 5. 2V in 1V, 5V
(7)
Toer 6. 2V in 1V, 6V
(8)
Toer 7. (3V, 2V in 1V) 2x herhalen
(10)
Toer 8. 10V
(10)
Toer 9. (4V, 2V in 1V) 2x herhalen
(12)
Toer 10. 12V
(12)
Toer 11. (5V, 2V in 1V) 2x herhalen
(14)
Toer 12 – 15. 14V
(14)
Hecht af, laat een lange draad.
Vul de hoorn, doe er eventueel een stukje pijpenrager in, zodat je de hoorn kunt buigen.
Haak een aantal lossen die om de onderkant van de hoorn passen, sluit met 1HV, haak
nog 1 Toer allemaal Vasten. Hecht af en naai het om de hoorn vast.
Bevestig de hoorns aan de zijkant van de muts.
Versier de muts.
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