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Sneeuwklokjes voor het nieuwe jaar 
Tere sneeuwklokjes, gemaakt van verschillende materialen, zijn betoverend en 
versieren alles, van serviesgoed tot en met tassen.  
 
I. Gehaakte sneeuwklokjesmuts 
Dit heb je nodig voor een mutsje, hoofdomtrek circa 53 cm (ca. 4 - 5 jaar): 
° 2 1/2 bol Silenzio smc (= ca. 130 g) in wit 
° ca. ½ bol Juvel smc in mosgroen (dit garen is dunner, het wordt met 2 draden 
gehaakt) 
° 1 haaknaald nr. 5  
° 1 smyrnanaald met een groot oog voor het aan elkaar naaien van de delen 
 
Zo wordt het mutsje gemaakt: 
Voor afwijkende maten: 
Meet de hoofdomtrek en pas de lengte van de lossenketting eventueel aan. Voeg 
voor een groter mutsje onderaan 2-4 tr. (tr. = toer) toe zonder te minderen.  
 
1. Begin onderaan de rand en werk naar boven toe. De drie bloemblaadjes worden 
apart gehaakt en aangenaaid. De stengel en gegolfde rand worden aan het witte 
basismodel gehaakt.  
2. Zet met het witte garen en haaknaald nr. 5 67 l. ( l. = losse) op en sluit met een 
kst. (kst. = kettingsteek) tot een ring. 
Maak voor de 1e toer 1 l. in plaats van de eerste v. (v. = vaste) en sluit de toer met 1 
kst. Begin en eindig elke toer op deze wijze. 
3. Haak toer 2 t/m 7 met 67 v. op dezelfde wijze (haak, afhankelijk van de 
hoofdomtrek, voor grotere mutsjes, 2-4 tr. extra zonder te minderen – zie boven).  
4. Begin vanaf toer 8 met minderen (bij grotere mutsjes later – zie boven)  
Minder 12 st. (st. = steken) verdeeld over deze toer. Haak bij elke mindering telkens 
2 st. samen (= 55 st.).  
5. Haak in toer 9 alle 55 st. en minder vervolgens in toer 10 10 steken verdeeld (= 
45 st.). Haak in toer 11 weer alle 45 st.  
6. Minder in toer 12 13 st. verdeeld, zodat er nog 32 st. over zijn. Haak in toer 13 alle 
32 st. zonder te minderen 
7. Minder in toer 14 8 st. verdeeld (= 24 st.) en haak toer 15 en 16 zonder 
minderingen.  
8. Minder in toer 17 8 st. verdeeld (= 16 st.). Herhaal het aantal minderingen in toer 
18 er zijn nog 8 st. over).  
Ga voor het steeltje in toer 19 verder met groen. (Haak vanaf nu met een dubbele 
draad!) Haak 8 v. rond. Ga zo door tot toer 23. 
9. Haak in toer 24 altijd 2 st. samen, zodat er nog 4 st. over zijn. Beëindig het werk 
en hecht de draden af met de smyrnanaald (= groot oog).  
10. Haak de drie bloemblaadjes met wit garen volgens het haakpatroon (zie onder).  
11. Werk de decoratieve gegolfde rand weer met 2 draden groen. Begin onderaan de 
witte rand van de muts met 1 v. en ga verder volgens het haakpatroon. Tip: Mocht 
het aantal steken niet overeenkomen met het golvenpatroon, pas dan de laatste ‘golf‘ 



aan. Dat wil zeggen: houd dan de afstand korter. Haak ten slotte met wit garen 1 toer 
v. om de gegolfde rand. 
12. Buig elk bloemblaadje in het midden, rimpel het een beetje en schik de drie 
bladeren iets overlappend om het steeltje, maar zorg dat het voorste deel (ongeveer 
een derde) van het mutsje vrij blijft. Naai de bladeren aan en hecht de draden af. 
 
 
Sneeuwklokjesmuts 
Haakpatroon 
 
Verklaring van de tekens: 
1. Bloemblaadje 
ǀ = 1 vaste 
. = losse of keerlosse 
>= begin 
 
 

 
Haak 3 bloemblaadjes 
 
 
 
Onderste gegolfde rand in groen 
. = losse 
ǀ = vaste 
f = stokje 
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II. Sneeuwklokjesharten – geborduurd met lint en garen  
 
Dit heb je nodig voor elk hartje: 
° kant-en-klaar hartje van vilt in groen of naturel wit (ca. 10 cm hoog x 8,5 cm 
bovenste breedte). 
(Je kunt ook zelf hartjes van vilt maken en deze na het borduren opvullen, en met 
gehalveerd borduurgaren met zoom- of overhandse steken dichtnaaien.  
° een restje borduurtwist in lichtgroen of licht olijfgroen  
° een borduurnaald met een lang oog 
° 3 x ca. 0,5 m taft (of zijdelint), zo zacht mogelijk, 3 mm breed, in twee groentinten 
en in wit  
° wit naaigaren en een naainaald 
° eventueel een marker voor het optekenen van het patroon 
° eventueel calqueerpapier en een scherp potlood 
 
Zo worden de hartjes gemaakt:  
De enigszins glanzende linten zorgen samen met het borduurgaren voor een 
bijzondere charme. Hoe zachter en beweeglijker de linten, hoe gemakkelijker ze zich 
laten verwerken. Zorg dat ze niet breder zijn dan 3-5 mm, omdat deze breedtes het 
best kunnen worden verwerkt. 
Om de linten door de stof te trekken moet je vrij hard trekken. Daarom is het 
raadzaam om het borduren met linten eerst op een restje te oefenen.  
1. De werktekening is als hulpmiddel bedoeld. Je kunt hem ook printen, de grove 
lijnen op het vilt overbrengen en met een marker natekenen. 
2. Meestal voldoet het echter als je de steeltjes en het binnenste van de bloem die 
met borduurgaren worden geborduurd overbrengt en de linten vervolgens naar 
inzicht verwerkt. 
3. Borduur eerst de steeltjes met het ongesplitste lichtgroene borduurgaren met 
stiksteken, en het binnenste van de bloem met twee naast elkaar liggende 
spansteken. 
4. Zet nu het middelgroene lint voor de bladeren op de naald, steek de naald aan de 
achterkant ter hoogte van de onderste stengelaanzet door het vilt en ‘borduur’ een 
circa 4 cm lang blad. Draai het lint eenmaal (desgewenst meerdere keren) voor je de 
naald door de bovenkant van het vilt steekt (zie groene hart). 
5. Begin voor de twee bloemblaadjes met het witte lint boven de geborduurde 
stengelaanzet en steek de naald circa 1 cm richting stengelaanzet weer in, en wel zo 



dat de bloemblaadjes een beetje schuin naast het binnenste van de bloem komen te 
staan.  
6. Steek de naald met het donkergroene lint eveneens langs het geborduurde 
uiteinde van de stengel in en maak een lusje dat de bloemaanzet iets overlapt. Zet 
het lusje met wat naaigaren en een naainaald met twee, liefst onzichtbare, steekjes 
vast.  
 
Sneeuwklokjes 
Met lint geborduurde hartjes 
 
Verklaring van de tekens: 
--- (gestippelde lijn) Borduurtwist (Anchor): 
Steel en midden van de bloem = zachtgroen 
/// (gearceerde delen) linten 
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III. Servies met sneeuwklokjesdecor 
Fraai op porselein – uniek zelfgemaakt serviesgoed 
 
Dit heb je nodig voor 1 beker en 1 schotel:  
° beker (circa 10 cm hoog), schotel Ø ca. 17 cm in lichtgroen of wit 
° grafietpapier en een scherp potlood voor het overbrengen van het decor  
° 1 extra dun contourpotlood voor porselein/keramiek in antraciet of zwart  
° porseleinpennen of -verf in middelgroen en wit  
(bij gebruik van potjes bovendien 1 dun en 1 breed penseel)  
 
Zo wordt het porselein beschilderd: 
 
De beker: 
1. Print het patroon, leg het grafietpapier tussen de print en de beker en bevestig 
beide met plakband op de beker. Breng de contouren met het potlood over.  
2. Trek de doorgedrukte contouren met het extra dunne contourpotlood na. Teken 
dan eerst de witte bloemblaadjes. Teken hier na het drogen de fijne groene 
binnenlijntjes op. 
3. Teken nu de bladeren en stelen met de groene verf. Een natuurlijk effect bereik je 
als je wat witte verf door de groene mengt; zo wisselen licht en donker elkaar af en 
krijgen de stelen en bladeren niet één kleur groen.  
4. Bak de beker volgens de instructies van de fabrikant of laat gewoon drogen.  
 
De schotel: 
1. Breng met behulp van het afgedrukte patroon 6-7 knoppen en bloemen verspreid 
over de rand van de schotel aan (zie boven).  
2. Trek de contouren met het extra dunne contourpotlood na. Vul de witte 
bloemblaadjes en knoppen in. Teken, als deze gedroogd zijn, de groene delen in.  
3. Teken de bladeren en stengels met de groene verf kransachtig langs de rand van 
de schotel. Begin hiervoor bij de bloemen. De bladeren komen heel natuurlijk en 
decoratief over als ze een beetje gegolfd, en verschillend lang en spits toelopend 
zijn.  
4. Bak ten slotte de schotel volgens de instructies van de fabrikant of laat drogen. 
 
Sneeuwklokjes 
Patroon voor de beker en de schotel 
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IV. Geborduurd motief – Sneeuwklokjes 
 
Dit heb je nodig voor het geborduurde motief: 
° borduurraam voor het spannen                                                                    
° 3 x 1 streng borduurtwist (Anchor) in middelgroen (kleur 266), donkerolijfgroen 
(kleur 258) en wit (kleur 1) en een restje in zachtgroen (kleur 253) 
° 1 borduurnaald met punt 
° eventueel een marker om het motief op te tekenen  
° calqueerpapier en een scherp potlood  
Kledingstuk om te borduren: bijvoorbeeld een gebreid vestje, trui of muts. 
 
Zo worden de sneeuwklokjes geborduurd: 
1. Print de werktekening en vergroot hem eventueel. Breng hem over op het 
kledingstuk dat je wilt borduren (in ons voorbeeld een gebreid kindervestje). Leg het 
vestje hiervoor op een vlakke ondergrond, bijvoorbeeld een stuk karton, en breng de 
contouren met behulp van het calqueerpapier en het potlood op de gewenste plaats 
over. 
2. Mochten de contouren niet duidelijk zichtbaar zijn, trek ze dan met een marker 
na.  
3. Span het deel van het kledingstuk dat je wilt borduren in een borduurraam en 
borduur het motief. Begin bij de linker steel met het middelgroene garen. Maak licht 
schuine en dicht bij elkaar staande spansteken. Vul zo de steel en de bloemaanzet 
op. Trek het borduurgaren niet te strak aan, om te voorkomen dat dit deel van het 
kledingstuk gaat krimpen. 
4. Borduur de rechter steel en het blad op dezelfde manier, maar nu in 
donkergroen. Het groen aan de rechter bloemknop is het middelgroen van de linker 
steel.  



5. Borduur nu de knop en de bloem met de witte borduurtwist. Borduur vervolgens 
de groene accenten op de witte bloem met middelgroen garen. 
6. Borduur ten slotte de contouren van de bloem met zachtgroene stiksteken. 
7. Hecht alle draden aan de achterkant af en strijk het geborduurde kledingstuk 
voorzichtig onder een vochtige doek. 
 
 
Geborduurde sneeuwklokjes op vestje 
 
Borduurtwist (Anchor): 
Contouren van de bloem = zachtgroen (kleur 253) 
Bloem en knop = wit (kleur 1) 
Bladeren en stelen = middelgroen (kleur 266) en donkerolijfgroen (kleur 258) 
 
Steken: alle steken zijn met ongesplitst borduurgaren gemaakt 
De contouren van de bloem = stiksteken 
De bloemen, knoppen, bladeren en stengels = platte steken (dichte spansteken) 
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V. Warme polsjes met gevilte sneeuwklokjes 
 
Dit heb je voor de polsjes nodig: 



° 2 stukken licht elastisch loden in middelgrijs, ongeveer 21 cm breed x 26 cm hoog  
° 50 cm, wolwit sierband, 2 cm breed, hier met kleine wolspiralen (zie bijv. 
www.fournituren.nl of www.bandenlint.nl) 
° 1 viltnaald (fijn of middel)  
° 1 onderlegger van piepschuim, minstens 3 cm dik  
° viltwol (of zogeheten sprookjeswol), circa 8 g in wit en 3 x 5 gram in verschillende 
groentinten 
° 1 naainaald (of naaimachine), passend naaigaren 
° enkele spelden 
° eventueel een marker om de werktekening over te brengen 
° calqueerpapier en een scherp potlood  
 
Zo worden de polsjes gemaakt: 
1. Knip de polsjes op maat (ongeveer 21 cm x 26 cm). Het staat ook leuk als ze in 
een punt uitlopen (zie de werktekening) 
2. Print de werktekening en breng hem met behulp van calqueerpapier op de stof 
over. Je kunt de werktekening ook als papieren sjabloon gebruiken, opspelden en de 
contouren vervolgens met een marker tekenen. Denk eraan dat de naad zich onder 
de arm bevindt en de punt naar voren wijst.  
3. Leg voor het vilten van de motieven de loden stof op het piepschuim. Trek kleine 
plukjes uit de viltwol en gebruik deze om de lijnen van de contouren op te vullen.  
4. Vilt dan de wol met de viltnaald en veel verticale steken op de stof. Bij de bladeren 
en stengels komt het natuurlijker over als je verschillende groentinten verwerkt. Til 
tijdens het vilten steeds weer de loden stof van de onderlegger om te voorkomen dat 
je de polsjes vast vilt.  
5. Trek voor de mooie dunne lijnen langere strengen uit de wol, vorm ze met de 
handen tot een rolletje, leg ze op de gewenste plaats en vilt ze op.  
6. Maak, als de sneeuwklokjes volledig gevilt zijn, de kleine witte stippen. Vorm 
hiervoor bolletjes van verschillende afmetingen tussen je vingers, verdeel ze met 
enkele steken over de polsjes en vilt ze op.  
7. Hecht (of speld) de sierband op de voorste rand en stik ze op.  
8. Draai de polsjes ten slotte binnenste buiten en sluit de lange naad. Hecht de 
draden af en draai de polswarmers weer om.  
Veel plezier met je polsjes! 
 
 
Polsjes met gevilte sneeuwklokjesmotieven 
 
Vergroot de werktekening tot 125% 
Bruchkante – vouwkant stof 
‘Spitze vor’ – punt voor 
Zuschnittkante vorne – knipkant voor 
 



 
 
Rechte Seite – rechterkant  linke Seite – linkerkant 
Werktekening voor de gevilte motieven 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
VI. Gebreide plaid met gevilte bloemen en spiralen 
Zo wordt van een gebreide lap stof of eenvoudige plaid een decoratieve blikvanger 
met een modern bloemenpatroon  
 
 



 Dit heb je nodig voor de versierde plaid: 
° fijn gebreide stof in beige in de gewenste grootte van de plaid, of een effen deken  
° 1 viltnaald (middel) 
° 1 onderlegger van piepschuim, minstens 3 cm dik  
° restje dikke wol in wit of crème 
° 1 naainaald (of naaimachine), passend naaigaren voor het zomen  
° enkele spelden 
° potlood (of marker) 
 
Zo wordt de plaid versierd: 
1. Knip de gebreide stof in de gewenste maat. Voorzie de stof eventueel van een 
rolzoom. Deze eenvoudige techniek staat ook heel mooi op een effen wollen of 
fleece deken. 
2. Teken nu eenvoudige, 12 tot 20 cm grote, gewelfde sneeuwklokjesbloemen met 
potlood op de plaid (zie de foto in het tijdschrift).  
3. Schuif nu de onderlegger voor het vilten onder de plaats van de tekening en knip 
een wollen draad in de lengte van de contouren af. Leg de draad op de getekende 
lijn en vilt hem met de viltnaald met dicht achter elkaar geplaatste steken op de 
deken op. Breng bij enkele bloemen met de wollen draad een tweede, parallel 
verlopende contour aan. Vilt de spiralen op dezelfde wijze op. 
 
________________________________________________________________ 
 
VII. Eenvoudig arrangement met sneeuwklokjes van papier – betoverend en 
duurzaam 
 
Dit heb je nodig voor het arrangement met sneeuwklokjes: 
° mooie kop of terracotta potje 
° mos 
° dunne zilverkleurige binddraad 
° restjes crêpepapier in groen en wit 
° plakband of plakstift 
° liniaal en schaar 
 
Zo wordt het arrangement met sneeuwklokjes gemaakt: 
1. Vul de kop (of het potje) tot de rand met gedroogd mos. Je kunt ook een vilten 
koord of kanten lint om de kop binden (zet dit dan eventueel met kleine stukjes 
dubbelzijdig plakband vast).  
2. Knip nu voor de sneeuwklokjesbloem uit het witte crêpepapier 2 stroken als 
volgt: 1 strook van 4 x 3 cm en 1 van 4 x 6 cm. Knip in de kortste strook drie 
langwerpige bloemblaadjes in. Laat bovenaan wel een circa 0,5 cm brede rand 
staan. 
 
3. Rol nu voor het binnenste van de bloem de langere strook op, leg de 
bloemblaadjes daaromheen en omwikkel ze met de zilverdraad. Laat, als de bloem 
gefixeerd is, ongeveer 10 cm van de draad staan. Bevestig nu een tweede draad in 
dezelfde lengte. Buig boven de bloem ongeveer 1 cm om voor de typische 
‘stengelaanzet’. 
4. Wikkel de twee andere stukken draad licht om elkaar heen en buig ze als stengel 
naar beneden.  



5. Knip nu een ongeveer 30 cm lange en circa 1 cm brede strook uit het groene 
crêpepapier. Wikkel deze strook strak om de stengel, begin onderaan. Ga zo door tot 
de bloemaanzet. Je kunt de strook onderaan met een stukje plakband en bovenaan 
met de plakstift vastzetten. Door het omwikkelen houdt het elastische crêpepapier als 
vanzelf.  
6. Knip enkele puntige bladeren in verschillende lengtes en bevestig deze onderaan 
de stengel met draad. Steek de sneeuwklokjes in het mos en buig ze een beetje om 
zodat ze er als echt uitzien. Maak meer sneeuwklokjes of alleen bloemknoppen (uit 
de witte strook oprollen) en bladeren in verschillende grootten en steek ook deze in 
het mos.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VIII. Schoudertas met sneeuwklokjeskrans van linten en borduurgaren 
 
Dit heb je voor het geborduurde kransmotief nodig: 
° Kant-en-klare linnen schoudertas, liefst linnen met een wat grove structuur. 
Je kunt de tas ook zelf naaien. Op geknipte linnen delen borduur je namelijk 
makkelijker dan op een kant-en-klare tas.  
° 1 streng borduurtwist (bijv. van Anchor) in lichtgroen  
° puntige borduurnaald met lang oog  
° 2 x 2,5 meter soepele taft (of zijden lint), 3-5 mm breed, in olijfgroen en zacht 
olijfgroen, 2 m in zachtgroen en 2 m in wit  
° naaigaren en naainaald 
° eventueel een marker voor het optekenen van het motief 
° calqueerpapier en een scherp potlood  
 
Zo wordt de schoudertas geborduurd: 
Geschikt materiaal: De bijzondere uitstraling van dit fijne borduurwerk wordt 
veroorzaakt door de lintgarens die samen met het borduurgaren worden verwerkt. 
Hoe zachter en soepeler de linten, hoe makkelijker ze zich laten verwerken. 
Bovendien mogen ze liefst niet breder zijn dan 3-5 mm, omdat deze breedtes het 
best kunnen worden verwerkt. 
Als stof is een liefst losse of grof geweven borduurstof van linnen het meest geschikt 
(bijv. van Zweigart) omdat je de linten dan beter door de stof kunt trekken. Om de 
linten door de stof te trekken moet je vaak vrij hard trekken. Daarom is het raadzaam 
om het borduren met linten eerst op een restje te oefenen.  
 
 
1. Breng de stengelkrans (hier met een diameter van ongeveer 17 cm) met behulp 
van de werktekening over of met de hand over. Teken van de krans afgaand 
ongeveer 14 kleine stengels op de stof.  
2. Borduur de stengelkrans met 6-draads borduurtwist in stiksteken en hecht de 
draden aan de achterkant af (niet te hard trekken, omdat het weefsel anders gaat 
‘trekken’).  
3. Borduur nu de sneeuwklokjesbloemen. Knip voor de bloemblaadjes circa 20 cm 
lange stukken wit lint af en begin bij de geborduurde stengelaanzet. Leg aan de 
achterkant knopen in de linten en borduur twee bloemblaadjes (tussen 1 en 1,5 cm 
lang) iets schuin naar buiten toe. 



4. Borduur dan het middelste bloemblaadje precies daarboven. Maak de 
bloemaanzet van het donkergroene lint. Steek de naald aan de achterkant bij de 
geborduurde stengel in en leg het lint in een ongeveer 6 mm lange, de 
bloemblaadjes iets overlappende, lus. Zet de lus met een of twee onzichtbare 
steekjes met naaigaren vast. Maak voor de gesloten bloemen slechts twee dicht 
naast elkaar liggende bloemblaadjes. 
5. Borduur ten slotte op het middelste bloemblaadje twee korte groene steken met 
borduurgaren. Hecht de borduurdraden aan de achterkant af en knoop de uiteinden 
van de linten aan elkaar of zet ze met onopvallende steken vast. (Hecht de andere 
uiteinden van de draden en linten op dezelfde wijze af.) 
6. Knip voor de bladeren ongeveer 25 cm lange stukjes lint in verschillende 
groentinten. Zet ook deze stukken aan de achterkant met een knoop vast. Borduur 
de bladeren dan vanaf de stengelkrans. Maak 2-3 bladeren die, afhankelijk van de 
lengte van de steken, 3,5-5 cm lang zijn. Vouw hiervoor de linten voor je de naald 
boven insteekt eenmaal (of meerdere malen), hierdoor krijg je een driedimensionaal 
effect dat er heel echt uitziet.  
7. Vul de krans rondom aan met bladeren. Je kunt de bladeren vervolgens met kleine 
steekjes met naaigaren vastzetten zodat ze niet te ver van de geborduurde stof af 
staan.  
8. Als je de tas ook zelf hebt genaaid, is het raadzaam om er een voering in te 
zetten.  
Strijk het geborduurde model nu voorzichtig. 
 
Werktekening sneeuwklokjeskrans 
 
Dunkelgrün = donkergroen 
Schlaufen = lussen 
Vergroot de werktekening tot 125% 
Sneeuwklokjeskrans 
--- geborduurde lijnen 
Bänderblätter = bladeren van lint 
Bändchenblüten = bloemen van lint 
  



 
 


