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Kinderwagen met baby.
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Facebookpagina: https://www.facebook.com/Designs-Creations-by-Patricia-1984766338444828/
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Het is NIET toegestaan om dit patroon te delen, te publiceren of verder te
verkopen! Vertalen mag enkel met mijn toestemming!
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Moeilijkheidsgraad: **
Het afgewerkt project met de voorgestelde materialen is net geen 20 cm hoog (bovenkant hoofd met de
haren). Afhankelijk van je haakvastheid en garen kan de grootte verschillen met die van mij.
Materialen:


Voor de kinderwagen:

Scheepjes Catona:
Licht paars kleurnr 399 – 50 gr
Licht roze kleurnr 246 – 50 gr
Het garen is hier verkrijgbaar; http://liemaswol.nl/3-scheepjes-catona
Haaknaald 2.0 mm
Pijpreinigers
Stuk stevig karton om in de mandbodem te leggen
Maasnaald
Versiering voor de wielen


Voor de baby:

Scheepjes Catona:
Huidskleur kleurnr 263 – 10 gr
Sweet Treat:
Licht roze kleurnr 238 – 5 gr
Fuchsia kleurnr 786 – 10 gr
Het garen is hier verkrijgbaar; http://liemaswol.nl/3-scheepjes-catona
Haaknaald 2.0 mm voor de pop
Haaknaald 1.50 mm voor de kleding
Wat acrylgaren in de kleur naar keuze voor de haren
1 paar zwarte Veiligheid oogjes van 7 mm
1 klein bloempje
2 pijpreinigers
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Fiberfill (vulling)
Maasnaald
Steken en Afkortingen:
MR – Magische ring
L – Losse
Kl - Keerlosse
Hv – Halve vaste
V – Vaste
Hst – half stokje
Stk – stokje
Dst – dubbel stokje
Rstkv – Reliëfstokje voor
2v in 1 – 2 vaste in 1 steek
2v sam – 2 vaste samen haken
3v sam – 3 vaste samen haken
khw – Keer het werk
Tr – Toer(en)
Hknld - haaknaald
*…..* herhaal (hh) wat tussen ** staat
(..) op het einde van de regel geeft aan hoeveel steken je hebt na die toer of rij.

Tip:

Bij de belangrijkste dingen staat een foto van hoe het moet. Bekijk de foto goed zodat je precies
weet hoe je je werk moet houden en waar je moet beginnen.
Kinderwagen:
Met kleurnr 399 en in sluitende toeren.
De 3 losse in het begin van een toer tellen als eerste stokje!
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Tr 01: 21 losse, begin in de 4e losse vanaf de haaknaald, 17stk, 7stk in 1, haak verder aan de andere kant
van de ketting, 17stk, 6stk in 1 ( gebruik hier de onderste losse van de beginlossen ), sluit met 1hv in de
bovenste losse
(48)
Tr 02: 3L, 17stk, 2stk in 1, 3x (1stk, 2stk in 1), 17stk, 3x (2stk in 1, 1stk), 1stk in de steek met de
beginlosse, sluit met 1hv in de bovenste losse

(56)

Tr 03: 3L, 19stk, *2stk in 1* x 4, 1stk, *2stk in 1* x 4, 19stk, *2stk in 1* x 4, 1stk, *2stk in 1* x 3, 1stk in de
steek met de beginlosse, sluit met 1hv in de bovenste losse
(72)
Tr 04: 3L, 20stk, *2stk in 1, 1stk* x 8, 20stk, *2stk in 1, 1stk* x 7, 2stk in 1, sluit met 1hv in de bovenste
losse
(88)
Hecht af.
Leg de bodem op een stuk karton en teken de omtrek rond. Knip nu aan de binnenkant van de lijn je vorm
uit. Je mag gerust 3 mm kleiner knippen dan je getekende vorm. Knip desnoods nog bij om het karton
mooi te doen passen.

Haak een 2e bodem van toer 1 t.e.m. toer 4, hecht NIET af. Ga vervolgens verder als volgt;
Gemakshalve beginnen we terug met toer 1.
Tr 01: leg de 2 bodems op elkaar met de goede kant naar buiten. Steek je hknld door de 1e steek op je
bodem EN door de tegenoverliggende steek op de afgehechte bodem, haak 1v (zie foto), *steek je hknld
door de volgende steek op beide bodems, haak 1v* x 87, sluit met 1hv in de 1e vaste
(88)

Vanaf nu tellen de beginlossen NIET meer als eerste steek!
Tr 02: 3L, begin in de sluitsteek, alleen in de voorste lussen, 1stk in iedere lus, sluit met 1hv in het 1e
stokje
(88)
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Tr 03: begin rond het stokje waar je net toer 1 in gesloten hebt. 3L, *1Rstkv, 3stk* x 22, sluit met 1hv in
het 1e stokje
(88)
Tr 04: begin in de sluitsteek, 3L, 1stk in iedere steek, sluit met 1hv in het 1e stokje

(88)

Tr 05 – 08: herhaal toer 3 & 4 om en om

(88)

Keer het gehaakte deel nu zo dat je goede kant van je werk nu aan de binnenkant zit. (de goede kant van
je werk is waar je de reliëfstokjes ziet)

Tr 09: Markeer de achterste lus van je sluitsteek. Alleen in de voorste lussen, *1L, 1hv* x 88, sluit met
1hv in de 1e halve vaste.
De overgebleven lussen horen aan je buitenkant te zitten.
Hecht af en werk je einddraadje onzichtbaar weg.
Tr 10: met kleurnr 246, met de opening naar je toe en werkend in de overgebleven lussen, haal je draad
op in de gemarkeerde overgebleven lus, 3L, 1stk in dezelfde lus, 1stk in iedere lus, sluit met 1hv in het 1e
stokje
(88)

Tr 11: begin rond het stokje waar je net toer 1 in gesloten hebt. 3L, *1Rstkv, 3stk* x 22, sluit met 1hv in
het 1e stokje
(88)
Tr 12: begin in de sluitsteek, 3L, 1stk in iedere steek, sluit met 1hv in het 1e stokje

(88)

Tr 13 – 17: herhaal toer 11 & 12 om en om

(88)

Indien de overgebleven lussen van toer 2 niet aan de buitenkant zitten, keer dan je werk zodat deze
wel aan de buitenkant zitten.
We haken nu de rand vast aan de overgebleven lussen van toer 2 als volgt;
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Tr 18: *steek je hknld door de volgende steek EN door de tegenoverliggende overgebleven lus, haak
1hv* x 88 (zie foto), sluit met 1hv in de 1e halve vaste.
(88)

Hecht af. Werk je einddraadjes onzichtbaar weg.
Keer je rand nu zo om dat toer 18 aan de binnenkant zit.

Kap:
Met kleurnr 399.
We haken de eerste rij om de stokjes. Beginlossen tellen NIET als eerste steek!
Rij 01: leg je werk voor je met de open kant aan jouw linkerkant en zoek het 1e reliëfstokje (die waar je
telkens 3 losse hebt gehaakt). Ga nu 2 reliëfstokjes naar beneden. Daar begint je rij (zie foto). Hecht aan
met 1v om het reliëfstokje (zie foto), 1v om de volgende 7 stokjes, (je bent nu aan het reliëfstokje met de
lossen), haak de volgende vaste rond zowel het reliëfstokje EN de lossen samen, 1v om de volgende 31
stokjes, 1L, khw
(40)
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Rij 02 - 15: 1v in iedere steek, 1L, khw

(40)

We haken de bovenkant van de kap.
Rij 16: 30v, 1L, khw

(30v+10onbewerkte steken)

De bovenkant van de kap wordt gehaakt op 20 steken, de rest van de steken blijft onbewerkt tot later.
Rij 01 - 10: 20v, 1L, khw
Hecht af.
We haken verder op de onbewerkte steken van rij 16.

(20)

Rij 17: 10v, 1L, khw
Rij 18: vouw de bovenkant kap richting rij 17 (zie foto ), steek je haaknaald door de 1e steek EN in het 1e
rij-einde van de bovenkant, haak 1v, *steek je hknld in de volgende steek EN in het volgende rij-einde
van de bovenkant, haak 1v* x 9
(10)
Hecht af.
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Rij 18: we haken de andere kant van de kap dicht, vouw de bovenkant kap richting rij 17 (zie foto), steek
je haaknaald door het 1e rij-einde van de bovenkant EN in de 1e steek, haak 1v, *steek je hknld in het
volgende rij-einde van de bovenkant EN in de volgende steek, haak 1v* x 9
(10)

Hecht af. Werk je einddraadjes onzichtbaar weg.
Rand rond de kap:
Met kleurnr 246.
Rij 01: met de bodem van de kinderwagen aan jouw rechterkant, hecht aan met 1v in het 1e rij-einde (zie
foto), 14v in de rij-eindes, je bent nu aan het samen gehaakte stuk, dat sla je over, 20v op de kap, je bent
nu aan het samen gehaakte stuk, dat sla je over, 15v in de rij-eindes, 1L, khw
(50)

Rij 02: alleen in de achterste lussen, 1hv, *(1hst + 1stk + 1hst in 1), sla 1 steek over, 1hv* x 16, 1hv, 1L,
khw
(16 boogjes)
Rij 03: in de overgebleven lussen van rij 2, *1hv, 1L* x 50
Hecht af en werk je einddraadje onzichtbaar weg.
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Wielstraps 2x:
Met kleurnr 399.
Rij 01: 16L, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 15v, 1L, khw

(15)

Rij 02 – 03: 1v in iedere steek, 1L, khw

(15)

Hecht af met lange draad.
Naai de straps met de lange kanten vast onder de mand. De korte kanten NIET vastnaaien!

Wielen 4x.
Met kleurnr 399.
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: 2v in iedere steek

(12)

Tr 03: *1v, 2v in 1* x 6

(18)

Tr 04: 1v, 2v in 1, *2v, 2v in 1* x 5, 1v

(24)

Tr 05: *3v, 2v in 1* x 6

(30)

Tr 06: 2v, 2v in 1, *4v, 2v in 1* x 5, 2v

(36)

Tussenstap: 1hv, verplaats je markering naar deze steek als einde van de toer. Dit verandert je
stekenaantal niet. Leg je rondje op karton en knip het uit.
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Tr 07: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek

(36)

Tr 08: 2v, 2v sam, *4v, 2v sam* x 5, 2v

(30)

Steek je karton in het wiel.
Tr 09: *3v, 2v sam* x 6

(24)

Tr 10: 1v, 2v sam, *2v, 2v sam* x 5, 1v

(18)

Tr 11: *1v, 2v sam* x 6

(12)

Hecht af met iets langere draad. Rijg de draad door de voorste lussen en trek het gaatje dicht. Werk je
einddraadje onzichtbaar weg.
Notie: de overgebleven lussen van toer 7 horen aan de buitenkant te komen zodra je de wielen
monteert.
Afwerking:
1. Steek met iets scherps (breinaald of puntige schaar) door de magische ring van het wiel tot de
andere kant. Zorg dat je mooi recht steekt en ook in het midden uitkomt aan de andere kant van
het wiel.
2. Steek je satéprikker tot net gelijk met de buitenkant van het wiel door het gaatje. Je kan
eventueel ook een druppeltje lijm in het midden doen zodat de satéprikker goed blijft zitten.
3. Steek nu je wiel met prikker door de wielstrap. Laat de satéprikker nu door het middelpunt gaan
tot net uit de magische ring. Knip de overtollige prikker af tot gelijk met de buitenkant van het
wiel.
4. Plak je bloemetjes op de wielen.
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Handvat:
Met kleurnr 246.
Rij 01: 62 lossen, begin in de 3e steek vanaf de haaknaald, 60hst, 1L, khw

(60)

Rij 02: 1v in iedere steek, 2L, khw

(60)

Rij 03: 1hst in iedere steek, 1L, khw

(60)

Rij 04: 1v in iedere steek

(60)

Hecht af met een lange draad.
Neem een pijpreiniger die langer is dan je gehaakt stuk. Maak een lus van ongeveer 1.5 cm en doe wat
tape rond het deel waar ze samenkomen. Doe aan het andere uiteinde hetzelfde, maar let er op dat je
pijpreiniger op je gehaakt lapje past  Is je pijpreiniger te kort, dan gebruik je er 2 en doet zoals op de
eerste foto. Doe tape rondom de pijpreinigers waar ze elkaar raken (foto 2)

Naai nu de lange kant samen als volgt; met rij 4 naar je toe, neem de voorste lus EN de tegenover
liggende 1e vrije lus van de opzetketting, naai op deze manier alle steken samen op de lange kant.
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Naai het handvat met de korte kant aan de mand. Begin net onder de rand op het midden van het eerste
wiel. Naai de andere korte kant op dezelfde manier vast. Je kan het handvat nu wat plooien zoals je het
graag hebt staan.

Baby:
Lichaam:
Met kleurnr 263.
Tr 01: Mr met 6v

(6)

Tr 02: 2v in iedere steek

(12)

Tr 03: *1v, 2v in 1* x 6

(18)

Tr 04: *2v, 2v in 1* x 6

(24)

Tr 05 – 08: 1v in iedere steek

(24)

Tr 09: *6v, 2v sam* x 3

(21)

Tr 10: 1v in iedere steek

(21)

Tr 11: *5v, 2v sam* x 3

(18)

Tr 12: *1v, 2v sam* x 6

(12)

Vul stevig op.
Tr 13: *2v sam* x 6

(6)

Tr 14: 1v in iedere steek

(6)

Tr 15: 2v in iedere steek

(12)

Tr 16: *1v, 2v in 1* x 6

(18)

Tr 17: *2v, 2v in 1* x 6

(24)
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Tr 18: *3v, 2v in 1* x 6

(30)

Tr 19 – 21: 1v in iedere steek

(30)

Tr 22: 6v, 1L, sla 1 steek over, 4v, 1L, sla 1 steek over, 18v

(30)

Tr 23: 1v in iedere steek en in iedere losse-ruimte

(30)

Plaats de ogen in de losse-ruimtes. Steek een stukje pijpreiniger of elektriciteitsdraad in de nek ter
versteviging.
Tr 24: *3v, 2v sam* x 6

(24)

Tr 25: *2v, 2v sam* x 6

(18)

Tr 26: *1v, 2v sam* x 6

(12)

Tr 27: *2v sam* x 6

(6)

Hecht af met een iets langere draad. Rijg de draad door de voorste lussen en trek het gaatje dicht.
Werk je einddraadje onzichtbaar weg.
Naai een neusje op de onderste rij tussen de ogen over 1 steek en borduur een mondje 2 toeren lager.

Armen 2x:
Met kleurnr 263.
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02 – 07: 1v in iedere steek

(6)

Knip een stukje pijpreiniger op de lengte van je arm. Doe wat tape rond de uiteindes en steek het
stukje al volledig in de arm.
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Tr 08 – 09: 1v in iedere steek

(6)

1hv en hecht af met iets langere draad. Vul de laatste 2 toeren matig op. Rijg de draad door de voorste
lussen en trek het gaatje dicht. Werk je einddraadje onzichtbaar weg.

Vastzetten van de armen:

Neem een lange draad in kleurnr 263. Laat een lange draad hangen bij het beginpunt. Steek onder de
laatste toer van een arm in en kom aan de andere kant van de arm uit. Ga nu het lichaam in boven toer
11 (geteld vanaf de magische ring onderkant), en kom op gelijke hoogte aan de andere kant van het
lichaam uit. Neem nu de andere arm en ga ook hier net onder de laatste toer de arm in en kom op gelijke
hoogte uit aan de andere kant. (zie foto 1) Ga nu 1 toer lager de arm terug in en kom aan de andere kant
van de arm uit in dezelfde steek als waar je ingegaan bent, door het lichaam op dezelfde plaats en kom
ook op dezelfde plaat aan de andere kant van het lichaam uit. Ga op dezelfde plaats de arm in en kom 1
toer lager aan de andere kant uit. Trek je draden vast zodat de armen tegen het lichaam komen. Werk je
einddraadjes onzichtbaar weg.

Benen 2x:
Met kleurnr 263.
Tr 01: 4L, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 2v, 3v in 1, werk verder aan de andere kant van de
ketting, 1v, 2v in 1
(8)
Tr 02 – 03: 1v in iedere steek
Tr 04: 4L, sla 4 steken over, 4v
Tr 05: 1v op iedere losse (=4), *2v sam* x 2

(8)
(4L+4v)
(6)
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Hecht af met iets langere draad. Rijg de draad door de voorste lussen en trek het gaatje dicht. We
haken verder voor het been.

Tr 06: met de hiel naar je toe, hecht aan met 1v in de 1e overgebleven lus (zie foto 1), 3v, 1v in de vaste
in de hoek, 4v op de voet, 1v in de vaste in de hoek
(10)

Foto 2 na toer 6.
Maak een lusje in je pijpreiniger ter grootte van het voetje. De rest gaat recht naar boven. Doe wat
tape rond het lusje en steek het in het voetje. Vul de voorkant van de voet op.

Tr 07: *2v sam* x 2, 6v

(8)

Vul de hiel stevig op. Gebruik de punt van je schaar om goed tot beneden te komen met de vulling.
Tr 08 - 13: 1v in iedere steek

(8)
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Knip de pijpreiniger af op iets minder dan 1 cm boven je been. Doe wat tape rond het uiteinde. Vul het
been matig op.
Tr 14 – 15: 1v in iedere steek

(8)

Tr 16: *2v, 2v sam* x 2

(6)

1hv en hecht af met iets langere draad. Rijg de draad door de voorste lussen en trek het gaatje dicht.
Werk je einddraadje onzichtbaar weg.

Vastzetten van de benen: we gebruiken hetzelfde principe als bij het vastzetten van de armen.

Neem een lange draad in kleurnr 263. Laat een lange draad hangen bij het beginpunt. Voeten moeten
naar voor gericht staan. Steek onder de laatste toer van een been in en kom aan de andere kant van het
been uit. Ga nu het lichaam in boven toer 4 (geteld vanaf de magische ring onderkant), en kom op gelijke
hoogte aan de andere kant van het lichaam uit. Neem nu het andere been en ga ook hier net onder de
laatste toer het been in en kom op gelijke hoogte uit aan de andere kant. Ga nu 1 toer lager het been
terug in en kom aan de andere kant van het been uit in dezelfde steek als waar je ingegaan bent, door
het lichaam op dezelfde plaats en kom ook op dezelfde plaat aan de andere kant van het lichaam uit. Ga
op dezelfde plaats het been in en kom 1 toer lager aan de andere kant uit. Trek je draden vast zodat de
benen tegen het lichaam komen. Werk je einddraadjes onzichtbaar weg.

Broekje:
Beginnend met de voorkant;
Met Sweet Treat wit en haaknaald 1.50 mm.
Rij 01: 21L, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 20v, 1L, khw

(20)

Rij 02: 1v in iedere steek, 1L, khw

(20)
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Rij 03: 2v sam, 16v, 2v sam, 1L, khw

(18)

Rij 04: 2v sam, 14v, 2v sam, 1L, khw

(16)

Rij 05: 2v sam, 12v, 2v sam, 1L, khw

(14)

Rij 06: 2v sam, 10v, 2v sam, 1L, khw

(12)

Rij 07: 2v sam, 8v, 2v sam, 1L, khw

(10)

Rij 08: 2v sam, 6v, 2v sam, 1L, khw

(8)

Rij 09: 2v sam, 4v, 2v sam, 1L, khw

(6)

Rij 10: 2v sam, 2v, 2v sam, 1L, khw

(4)

Rij 11: 1v, 2v sam, 1v, 1L, khw

(3)

Rij 12 - 13: 1v in iedere steek, 1L, khw

(3)

Achterkant;
Rij 14: 1v, 2v in 1, 1v, 1L, khw

(4)

Rij 15: 2v in 1, 2v, 2v in 1, 1L, khw

(6)

Rij 16: 2v in 1, 4v, 2v in 1, 1L, khw

(8)

Rij 17: 2v in 1, 6v, 2v in 1, 1L, khw

(10)

Rij 18: 2v in 1, 8v, 2v in 1, 1L, khw

(12)

Rij 19: 2v in 1, 10v, 2v in 1, 1L, khw

(14)

Rij 20: 2v in 1, 12v, 2v in 1, 1L, khw

(16)

Rij 21: 2v in 1, 14v, 2v in 1, 1L, khw

(18)

Rij 22: 2v in 1, 16v, 2v in 1, 1L, khw

(20)

Rij 23: 1v in iedere steek, 1L, khw

(20)

Rij 24: 1v in iedere steek

(20)
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We haken 1 doorlopende toer als volgt;
Tr 01: 1hv op de 1e steek van de voorkant (zie foto), de 2 delen zijn nu aan elkaar verbonden, *1L, 1hv* x
19, 1hv op de 1e steek van de achterkant (de 2 delen zijn nu aan de andere kant aan elkaar verbonden),
*1L, 1hv* x 19, sluit met 1hv in de 1e halve vaste.

Hecht af met een iets langere draad. Naai de zijkanten samen in de rij-eindes van de eerste 2 rijen met
de afgehechte draad. Werk je einddraadje onzichtbaar weg.

Jurk:
Met Sweat treat kleurnr 786 en haaknaald 1.50 mm.
Beginlosse(n) tellen NIET als eerste steek!
Tr 01: 40L, sluit met 1hv in de 1e losse

(40)

Tr 02: 1L, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e vaste

(40)

Tr 03: 2L, 2stk in iedere steek, sluit met 1hv in het 1e stokje

(80)

Tr 04 – 06: 2L, 1stk in iedere steek, sluit met 1hv in het 1e stokje

(80)

Tr 07: 2L, 1stk in iedere steek, sluit met 1hv en wissel naar sweat treat kleurnr 238 in het 1e stokje(80)
Tr 08: *(1hst + 1stk + 1hst in 1), 1hv* x 40, sluit met 1hv in de 1e steek.
Hecht af en werk je einddraadje onzichtbaar weg.
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Bovenkant jurk:

Met Sweat treat kleurnr 238 en haaknaald 1.50 mm.
Rij 01: hecht aan met 1v in de 1e vrije lus aan de achterkant, 1v in iedere vrije lus, 1L, khw

(40)

Rij 02 – 04: 1v in iedere steek, 1L, khw

(40)

Rij 05: *6v, 2v sam* x 2, 8v, *2v sam, 6v* x 2, 1L, khw

(36)

Rij 06 - 07: 1v in iedere steek, 1L, khw

(36)

Rij 08: 6v, 9L, sla 5 steken over, 14v, 9L, sla 5 steken over, 6v, 1L, khw

(36)

Rij 09: 2v, 2v sam, 2v, 1v in iedere losse (=9), 14v, 1v in iedere losse (=9), 2v, 2v sam, 2v, 1L, khw (42)
Rij 10: 4v, *2v sam, 2v* x 2, 2v sam, 14v, *2v sam, 2v* x 2, 2v sam, 4v, 1L, khw

(36)

Rij 11: 2v, *2v sam, 4v* x 5, 2v sam, 2v, 1L, khw

(30)

Rij 12: 2v, *2v sam, 3v* x 2, 2v sam, 2v, *2v sam, 3v* x 2, 2v sam, 2v, 1L, khw

(24)

Rij 13: 1v, *2v sam, 2v* x 5, 2v sam, 1v met wissel naar kleurnr 786, 1L, khw

(18)

Hecht kleurnr 238 NIET af.
Rij 14: alleen in de achterste lussen, 1hv, *(1hst + stk + 1hst in 1), 1hv* x 8, 1hv
Hecht kleurnr 786 af.
Rij 15: met kleurnr 238, haal de draad op in de 1e overgebleven lus, 1hv in dezelfde lus, 17hv
Hecht af met een lange draad. Werk alle draadjes onzichtbaar weg, behalve de lange einddraad.
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Haarband:
Met Sweet Treat kleurnr 786 en haaknaald 1.50 mm.
Notie: de beschreven haarband is maar een richtlijn. Haak een aantal lossen wat voldoet aan jullie
poppenhoofd. Mogelijk heb je meer of minder steken nodig dan ik. Het principe blijft gelijk aan toer 1.
Tr 01: 50L, sluit tot een ring met 1hv in de 1e losse
Tr 02: 2L, 1stk in iedere steek, sluit met 1hv in het 1e stokje.
Hecht af en werk je einddraadje onzichtbaar weg.
Doe de haarband rond haar hoofd en lijm er een bloemetje op.
Doe haar de jurk aan en naai met de einddraad de jurk dicht aan de achterkant.

Klaar!! Veel plezier



Dit patroon is beschermd door copyright; ©Stassart Patricia
Het mag niet gedeeld, gepubliceerd of verder worden verkocht. Ook niet de aparte delen of de foto’s. Het mag ook
NIET vertaald worden zonder mijn toestemming!
Je mag echter wel je afgewerkt project verkopen, dat gemaakt werd met dit patroon, maar niet in massa productie.
Bij problemen met het patroon, of vragen mag je altijd een mailtje sturen naar:

www.devrolijkevlinders.be
Vermeld dan aub om welk patroon het gaat alsook je naam 
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