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Haakvriendje

Ontwerpster: Patricia Stassart
Website: www.devrolijkevlinders.be
Ravelry: De Vrolijke Vlinders / Patricia Stassart
Facebook groep: https://www.facebook.com/groups/311076422663902/
Het afgewerkt project met de voorgestelde materialen is 19 cm hoog en 15 cm lang.
Materialen:
Scheepjes Catona: Hier verkrijgbaar: http://liemaswol.nl/
Kleurnr 410 – 100 gr
Kleurnr 524 – 100 gr
Een beetje wit voor de ogen te haken.
Haaknaald 2 mm
2 Veiligheid oogjes van 10 mm
1 drukknoop van 10 of 12 mm in de kleur die je verkiest. Ik heb parelmoer gebruikt.
1 knoopje van 1 cm.
Fiberfill (vulling)
Maasnaald
ECHTE Pijpreinigers 12 stuks (verkrijgbaar in de tabakswinkel)
Stevige placemat om in de zool te leggen als je hem in de wasmachine wil doen en anders stevige
karton.
Leeg plastic flesje van ½ L
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Stevige karton
Steken en Afkortingen:
MR – Magische ring
L – Losse
Kl - Keerlosse
Hv – Halve vaste
V – Vaste
RvA – Reliëf vaste achter
RstkV – Reliëf stokje voor
RstkA – Reliëf stokje achter
Stk – Stokje
2v in 1 – 2 vaste in 1 steek
2stk in 1 – 2 stokjes in 1 steek
2v sam – 2 vaste samen haken
2stk sam – 2 stokjes samen haken
khw – Keer het werk
*…..* herhaal (hh) wat tussen ** staat
(..) op het einde van de regel geeft aan hoeveel steken je hebt na die toer of rij.
Wanneer je de onderdelen haakt die op de laars komen, dan speld je best een
papiertje op je onderdeel met de benaming. Op deze manier weet je later
welk onderdeel waar komt.
Speldenkussentje:
Met kleurnr 410. Dit wordt in een later stadium ingenaaid in de laars. Het is dus belangrijk dat dit
klaar is alvorens aan de laars te beginnen.
Rij 01: 11 losse, begin in de 2e losse vanaf de haaknaald, 10v, 1L, khw

(10)

Rij 02 – 19: 1v in iedere steek, 1L, khw

(10)

Rij 20: 10v, 1L
We haken nu een toer met vaste helemaal rond.



1v in ieder rij-einde van de lange kant
1v in iedere lus van de opzetketting

(19)
(10)
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1v in ieder rij-einde van de lange kant
(19)
1v in iedere steek van de korte kant
(10)
Vouw het lange deel dubbel en haak de delen samen met vaste. Vul stevig op net voordat je
helemaal rond bent. Sluit met 1hv in de 1e steek. Hecht af en werk je einddraadje
onzichtbaar weg. Het is niet erg als het niet zo netjes zou zijn. Het speldenkussentje is nadien
niet meer zichtbaar ;)

Rolmetertasje:
Tasdeel:
Met kleurnr 524 en in Rijen.
Rij 01: 16 losse, begin in de 2e losse vanaf de haaknaald, 15v, 1L, khw

(15)

Rij 02 - 16: 1v in iedere steek, 1L, khw

(15)

Rij 17: alleen in de voorste lussen, 1v in iedere steek, 1L, khw

(15)

Rij 18 - 22: 1v in iedere steek, 1L, khw

(15)

Rij 23: alleen in de voorste lussen, 1v in iedere steek, 1L, khw

(15)

Rij 24 - 38: 1v in iedere steek, 1L, khw, wissel bij de laatste steek van rij 38 naar kleurnr 410

(15)

Rij 39: 1hv in iedere steek, 1L, khw

(15)

Rij 40: alleen in de voorste lussen van de donkere steken, 1v in iedere steek, 1L, khw

(15)

Rij 41 – 45: 1v in iedere steek, 1L, khw

(15)

Rij 46: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek, 1L, khw

(15)

Rij 47: 1v in iedere steek, 1L, khw

(15)

Rij 48: 1v, 2v sam, 9v, 2v sam, 1v, 1L, khw

(13)

Rij 49: 1v, 2v sam, 7v, 2v sam, 1v, 1L, khw

(11)

Rij 50: 1v, 2v sam, 5v, 2v sam, 1v, 1L, khw

(9)

Rij 51: 1v, 2v sam, 3v, 2v sam, 1v, 1L, khw

(7)

Rij 52: 1v, 2v sam, 1v, 2v sam, 1v, 1L, khw

(5)

Rij 53: 2v sam, 1v, 2v sam, 1L, khw

(3)

Rij 54: 3v sam, 10 losse, 1hv in de samen gehaakte laatste steek
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Hecht af. Werk alle draadjes onzichtbaar weg.
Knip een stuk stevig karton op de grootte van het lichtkleurige gedeelte. Teken ook de 2 lijnen waar je
de overgebleven lussen hebt van rij 17 en 23 (foto 1). Vouw met een lat je karton op deze lijntjes (foto
2). Je karton is nu klaar om nadien als versteviging in het tasje te steken.

Zijkanten 2x:
Met kleurnr 410 en in Rijen.
Rij 01: 7 losse, begin in de 2e losse vanaf de haaknaald, 6v, 1L, khw

(6)

Rij 02 - 16: 1v in iedere steek, 1L, khw

(6)

Hecht af met een lange draad.
Afwerking:
Zoals je kan zien heb je op het tasdeel 2 rijen met overgebleven lussen. Dit is de onderkant van het
tasje en komen aan de buitenkant!
1. Knip ook 2 zijkanten uit karton en plak deze met plakband vast aan je voorgevormde
kartonnen deel. (foto 1 en 2)
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2. Plaats de zijkant naast je lange deel (foto 3) goede kanten naar boven. Naai met de
“matrassteek” het langste deel van de zijkant aan het tasdeel. Wanneer je beneden bent aan
de zijkant kom je precies uit bij de eerste rij overgebleven lussen van het tasdeel.
3. Naai de 6 lussen van de zijkant samen met de 6 rijen (foto 4). Je bent nu aan de tweede rij
overgebleven lussen op het tasdeel.
4. Naai nu je zijkant nog aan het tasdeel (foto 5)
5. Herhaal ook met de andere zijkant. Hier begin je echter aan de andere kant van het tasdeel
(foto 6)
6. Steek je kartonnen doosje in de tas en markeer waar het knoopje komt. Naai de knoop vast.
Klaar. Je tas ziet er nu zo uit (foto 7, 8, 9)
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Straps 2x:
Met kleurnr 524 en in Rijen.
Rij 01: laat een begindraad van ongeveer 10 cm, 31 losse, begin in de 2e losse vanaf de haaknaald,
30v, 1L, khw
(30)
Rij 02 - 05: 1v in iedere steek, 1L, khw

(30)

Leg je pijpreiniger op het gehaakte deel en knip hem iets korter af (foto 1). Vouw de lange kant
dubbel, we haken deze kant dicht als volgt; Neem de eerste steek EN de daartegenover liggende lus,
haak 1hv, doe dit ook met alle volgende 29 steken. Steek na 10 steken je pijpreiniger in de opening.
Hecht af met een lange draad. Naai de korte kant dicht met je einddraad en de andere korte kant met
je begindraad. Werk je begindraad onzichtbaar weg. Gebruik de einddraad om de strap op je tas te
naaien. (zie foto)

Laars zakje: (draadinstekers)
Met kleurnr 524 en in rijen.
Rij 01: 11 losse, begin in de 2e losse vanaf de haaknaald, 10v, 1L, khw

(10)

Rij 02 - 10: 1v in iedere steek, 1L, khw

(10)

Haak een toer vaste helemaal rondom, met op de hoeken 3v in 1 steek
Hecht af met een lange draad.
Haaknaaldhoudertje: (bestaat uit 2 delen)
Deel 1:
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Met kleurnr 524 en in rijen..
Rij 01: 11 losse, begin in de 2e losse vanaf de haaknaald, 10v, 1L, khw

(10)

Rij 02 - 08: 1v in iedere steek, 1L, khw

(10)

Hecht af met een lange draad.
Deel 2:
Rij 01: 31 losse, begin in de 2e losse vanaf de haaknaald, 30v, 1L, khw

(30)

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

(30)

Hecht af met een lange draad.
Rijg je draad door de eerste 7 voorste lussen en laat hem daar even hangen tot bij de afwerking. Werk
je begindraadje onzichtbaar weg. Plaats je drukknoop (kijk goed op de foto waar en hoe hij geplaatst
wordt!!)
Armen:
Met kleurnr 524 en doorlopende toeren.
Vingers:
Pink en duim 2x

Tr 01: MR met 5v

(5)

Tr 02 – 05: 1v in iedere steek, hecht af en duw je afgehecht draadje in je vinger

(5)

Middenvinger 2x

Tr 01: Mr met 5v

(5)

Tr 02 – 07: 1v in iedere steek, hecht af en duw je afgehecht draadje in je vinger

(5)

Ring- en wijsvinger 2x

Hecht je wijsvinger NIET af
Tr 01: Mr met 5v

(5)

Tr 02 – 06: 1v in iedere steek, hecht af en duw je afgehecht draadje in je vinger

(5)

Linker hand / arm:
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Tr 01: 3v op de wijsvinger, 3v op de middenvinger, 3v op de ringvinger, 5v op de pink, 2v op de
ringvinger, 2v op de middenvinger, 2v op de wijsvinger
(20)
Tr 02 – 03: 1v in iedere steek

(20)

Tr 04: 2v, *1v door duim en hand* x 2, 16v

(20)

Tr 05: 2v, 3v op de duim, 16v

(21)

Tr 06: 1v, 2v sam, 5v, 2v sam, 3v, 2v sam, 6v

(18)

Tr 07: *4v, 2v sam* x 3

(15)

Tr 08: *3v, 2v sam* x 3

(12)

Als je graag buigbare vingers wil, dan kan je nu pijpreinigers in de vingertjes duwen. Neem de
pijpreiniger dubbel en draai hem vast ineen. Duw het lusje in de vinger en laat de rest naar boven uit
de hand steken. Doe dit zo met 4 vingers. Vul de hand voorzichtig op. Draai nu de “steeltjes” die uit de
hand steken mooi samen in elkaar. Je kan nu de arm ook bewegen zodra hij klaar is.
Tr 09: 1v in iedere steek

(12)

Tr 10: *3v, 2v in 1* x 3

(15)

Tr 11 - 14: 1v in iedere steek

(15)

Vul de arm verder op. Blijf per beetjes verder opvullen. Zo is je vulling mooi verdeeld.
Tr 15: 5v, 3hv, 3v, *2stk in 1* x 3, 1v

(18)

Tr 16: 11v, *2stk sam* x 3, 1v

(15)

Tr 17 – 19: 1v in iedere steek

(15)

Knip je pijpreiniger af tot een halve cm boven het gehaakte. Doe er een stukje tape rond om scherpe
punten te vermijden.

Tr 20 – 22: 1v in iedere steek

(15)

Vul de laatste 2 rijen lichtjes op. Zorg wel dat je ellenboog mooi opgevuld is.
Tr 23: 4v (je zou nu aan de zijkant van de arm moeten zijn. Indien dit niet zo is, pas dan het aantal
vaste aan), duw de bovenkant tegen elkaar, en haak dicht met 7v, 1L, khw
Tr 24 - 25: 7v
Hecht af met lange draad.
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Rechter hand/arm:
Tr 01: 2v op de wijsvinger, 2v op de middenvinger, 2v op de ringvinger, 5v op de pink, 3v op de
ringvinger, 3v op de middenvinger, 3v op de wijsvinger
(20)
Tr 02 – 03: 1v in iedere steek

(20)

Tr 04: 17v, *1v door duim en hand* x 2, 1v

(20)

Tr 05: 17v, 3v op de duim, 1v

(21)

Tr 06: 4v, 2v sam, 3v, 2v sam, 5v, 2v sam, 3v

(18)

Tr 07: *4v, 2v sam* x 3

(15)

Tr 08: *3v, 2v sam* x 3

(12)

We maken de vingers buigbaar als volgt; Neem een pijpreiniger en doe wat tape rond 1 uiteinde.
Steek deze kant in de vinger en laat de rest boven uit de hand steken. Doe dit zo met 5 vingers. Vul de
hand lichtjes op. Draai nu de “steeltjes” die uit de hand steken mooi samen in elkaar. De arm is nu
ook beweegbaar zodra hij klaar is. (zie foto linkerarm)
Tr 09: 1v in iedere steek

(12)

Tr 10: *3v, 2v in 1* x 3

(15)

Tr 11 - 14: 1v in iedere steek

(15)

Vul de arm verder op. Blijf per beetjes verder opvullen. Zo is je vulling mooi verdeeld.
Tr 15: 6v, *2stk in 1* x 3, 3v, 3hv

(18)

Tr 16: 6v, *2stk sam* x 3, 6v

(15)

Tr 17 – 19: 1v in iedere steek

(15)

Knip je pijpreiniger af tot een halve cm boven het gehaakte. Doe er een stukje tape rond om scherpe
punten te vermijden. (zie foto linkerarm)
Tr 20 – 22: 1v in iedere steek

(15)

Vul de laatste 2 rijen lichtjes op.
Tr 23: 3v (je zou nu aan de zijkant van de arm moeten zijn. Indien dit niet zo is, pas dan het aantal
vaste aan), duw de bovenkant tegen elkaar, en haak dicht met 7v, 1L, khw
Tr 24 - 25: 7v
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Hecht af met lange draad.

Laars:
Met Kleurnr 410 en in sluitende toeren.
De 3 losse in het begin van een toer tellen als eerste stokje en worden dusdanig ook in het
eindtotaal geteld!
Tr 01: 21 losse, begin in de 5e losse vanaf de haaknaald, 16stk, 7stk in 1, werk nu verder aan de
andere kant van de ketting, 16stk, 6stk in 1 ( gebruik hier de onderste losse van de beginlossen ), sluit
met 1hv in de 3e losse
(46)
Tr 02: 3L, 16stk, 2stk in 1, 3x (1stk, 2stk in 1), 16stk, 3x (2stk in 1, 1stk), 1stk in de steek met de
beginlosse, sluit met 1hv in de 3e losse
(54)
Tr 03: 3L, 5stk, 6v, 6stk, 2stk in 1, 2stk, 2stk in 1, 1stk, 2stk in 1, 2stk, 2stk in 1, 7stk, 6v, 5stk, 2stk in 1,
2stk, 2stk in 1, 1stk, 2stk in 1, 2stk, 2stk in 1, sluit met 1hv in de 3e losse
(62)
Tr 04: 3L, 5stk, 8v, 3stk, 2x (2stk in 1, 2stk), 2stk in 1, 1stk, 2stk in 1, 2x (2stk, 2stk in 1), 3stk, 8v, 5stk,
2x (2stk in 1, 2stk), 2stk in 1, 1stk, 2x (2stk in 1, 2stk), 1stk in de steek met de beginlosse, sluit met
1hv in de 3e losse
(74)
Tr 05: 3L, 5stk, 43v, 7stk, 3x (2stk in 1, 2stk), 2stk in 1, 1stk, 2stk in 1, 2x (2stk, 2stk in 1), 1stk in de
steek met de beginlosse, sluit met 1hv in de 3e losse
(82)
Tr 06: 3L, 5stk, 10v, 8x (2stk in 1, 2stk), 2stk in 1, 10v, 5stk, 8x (2stk in 1, 2stk), 2stk in 1, 1stk, sluit
met 1hv in de 3e losse
(100)
Tr 07: 3L, 99stk, 1stk in de steek met de beginlosse

(101)

We haken verder in doorlopende toeren.
Tr 08: deze toer wordt enkel in RvA gehaakt, 1L, begin rond het 1e stokje van de vorige toer, (rond de
losse haken we niet!) 83 RvA, (Markeer deze steek, het helpt je later om middenvoor te bepalen en
wordt niet verwijderd), 17 Rva, markeer de laatst gehaakte steek als toereinde
(100)
De goede kant is nu aan de onderkant van je werkje.
NOTIE: maak je geen zorgen als je zool wat bol staat, dit verdwijnt nadien 
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FOTO BOVENAANZICHT

FOTO ZIJAANZICHT

Tr 09 – 16: 1v in iedere steek

(100)

Haak nog 11v en 1 hv en hecht af. De rest van de steken blijven onbewerkt!
Tel nu in totaal 34 steken (de halve vaste telt ook als een steek) TERUG en markeer deze steek
(lichtkleurige draad). Dit word je beginsteek voor de neus.

We haken nu eerst een zool;

Haak nu met kleurnr 524 nog een zool van toer 01 tot en met toer 07, sluit met 1hv in het eerste
stokje. Hecht niet af. Leg de zool op je placemat of 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. (ik
knipte de zool 2x uit de placemat zodat het zeker stevig wordt)

Leg nu de zool met de goede kant naar onder tegen de zool van je laars. Omdat ook de goede kant
naar onder ligt bij de laars, kan je perfect zien welke steek er exact mee overeen stemt. Haak de
zolen nu aan mekaar als volgt; 1L, steek je haaknaald door de 2 lussen van je eerste stokje op de zool
EN door de 2 lussen van je eerste stokje op de laarszool, haak 1hv.

**Steek je haaknaald door de 2 lussen van je volgend stokje op de zool EN door de 2 lussen van je
volgend stokje op de laarszool, haak 1hv.** herh ** helemaal rond. Vergeet je placemat er niet
tussen te steken alvorens je helemaal dicht gehaakt hebt. Sluit met 1hv in de 1e steek.
(100)
Laarsneus:
Met kleurnr 524 en in rijen.
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Rij 01: Met de markering van naar je toe, hecht met 1v in de gemarkeerde steek, 12v, 1hv, 1L, khw
(14)

Vanaf nu gaat de halve vaste die gehaakt wordt, telkens op het donkere deel zijn! Op deze manier
verbinden we de neus aan de laars.
Rij 02: 14v, 1hv, 1L, khw

(15)

Rij 03: 15v, 1hv, 1L, khw

(16)

Rij 04: 16v, 1hv, 1L, khw

(17)

Rij 05: 17v, 1hv, 1L, khw

(18)

Rij 06: 18v, 1hv, 1L, khw

(19)

Rij 07: 19v, 1hv, 1L, khw

(20)

Rij 08: 20v, 1hv, 1L, khw

(21)

Rij 09: 21v, 1hv, 1L, khw

(22)

Rij 10: 22v, 1hv, 1L, khw

(23)

Rij 11: 23v, 1hv, khw

(24)

Rij 12: sla de halve vaste over, 23v, 1hv, khw

(24)

Rij 13: sla de halve vaste over, 23v, 1hv, 7L, khw (de losse dienen om later de markeerders aan te
hangen. Zie foto onder rij 15)
(24)
Rij 14: sla de losse en de halve vaste over, 23v, 1hv, 7L, khw

(24)

Rij 15: sla de halve vaste over, 23v, 1hv op het donkere deel (de lossen hangen aan de zijkant van de
laars), khw
(24)
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Foto na rij 15

Rij 16: herhaal rij 15

(24)

Rij 17: sla de halve vaste over, 23v, 1hv, khw

(24)

Rij 18 – 20: herhaal rij 17

(24)

Rij 21 – 24: herhaal rij 13 t.e.m rij 16

(24)

Rij 25: sla de halve vaste over, 6v. Neem het speldenkussentje erbij en duw het in de laarsneus, laat
een kant met 10 steken vooraan zichtbaar. Steek je haaknaald door de volgende steek op de neus EN
door de hoeksteek van je kussentje (zie foto), haak 1v, doe hetzelfde met de volgende 9 steken. Je
hebt het kussentje nu dus met tien vaste aan de neus vast gehaakt. 7v op de neus, 1hv op het
donkere deel, khw
(24)

Rij 26: sla de halve vaste over, 23v, 1hv, khw

(24)

Rij 27 – 28: herhaal rij 26

(24)

Rij 29: sla de halve vaste over, 2v sam, 19v, 2v sam, 1hv, khw

(22)

Rij 30: sla de halve vaste over, 21v, 1hv, khw

(22)

Rij 31: sla de halve vaste over, 2v sam, 17v, 2v sam, 1hv, khw

(20)

Rij 32: sla de halve vaste over, 19v, 1hv, khw

(20)

Rij 33: sla de halve vaste over, 2v sam, 15v, 2v sam, 1hv, khw

(18)

Rij 34: sla de halve vaste over, 17v, 1hv, khw

(18)

Rij 35: sla de halve vaste over, 2v sam, 13v, 2v sam, 1hv, khw

(16)

Rij 36: sla de halve vaste over, 15v, 1hv, khw

(16)

We haken vanaf nu terug in toeren! Gemakshalve beginnen we terug met nr 1.
Tr 01: sla de halve vaste over, 14v, 1v met wissel naar kleurnr 410, 2v sam, (de volgende steek wat je
nu gaat haken zou op de halve vaste moeten zijn van de afgehechte kleur na toer 16), 47v, 2v sam,
markeer de laatste steek als toereinde
(64)
Tr 02: 2v sam, 11v, 2v sam, 2v sam, 45v, 2v sam

(60)

Tr 03 – 04: 1v in iedere steek

(60)

Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © 6 April 2019 Patricia Stassart. Deel, publiceer of
verkoop de inhoud of de foto’s niet als zijnde van jezelf. Je mag echter wel je afgewerkt project
verkopen wat gemaakt werd met dit patroon, maar niet in massaproductie. Gebruik je eigen foto’s en
vermeld me aub. Je mag de link naar dit patroon delen.

~ 14 ~
Tr 05: 2v sam, 11v, 2v sam, 1v in iedere verdere steek

(58)

Tr 06 – 17: 1v in iedere steek

(58)

Vul het voorste deel van de neus al op. Let hierbij op dat je geen vulling tussen het kussen en de laars
steekt. Je kan het ook later doen, maar dan is het moeilijker om helemaal vooraan te geraken.
Tr 18 – 34: 1v in iedere steek

(58)

Haak met vaste verder tot je middenachter bent en markeer dan deze laatste steek als toereinde. Dit
verandert je stekenaantal NIET! Plaats je plastic fles in de laars en teken de hoogte van de laars af op
je fles. Knip je fles op de lijn zodat ze even hoog is als je laars. Opgelet!!! De randen kunnen scherp
zijn. Desnoods kan je ze met een nagelvijltje minder scherp maken of even met een aansteker langs
de rand gaan.
Tr 35: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek

(58)

Tr 36 – 37: 1v in iedere steek

(58)

Tr 38: *17v, 2v sam* x 3, 1v

(55)

Tr 39 – 40: 1v in iedere steek

(55)

Hecht af.
Werk alle draadjes onzichtbaar weg.
Ogen:
Met wit en in doorlopende toeren.
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: 2v in iedere steek

(12)

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

(18)

Tr 04: *5v, 2v in 1* x 3

(21)

Tr 05 – 07: 1v in iedere steek

(21)

Plaats het oogje op toer 3. Steek echter maar door 1 laag uit, zo zit het veiligheidsdopje binnenin het
oog.
Tr 08: *5v, 2v sam* x 3

(18)

Tr 09: 1v in iedere steek

(18)

Tr 10: *1v, 2v sam* x 6

(12)

Tr 11: 1v in iedere steek

(12)

Tr 12: *2v sam* x 6

(6)

De ogen worden NIET opgevuld.
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Hecht af met een lange draad.
Rijg de draad door de voorste lussen en trek het gaatje dicht. De draad niet afknippen, deze heb je
nog nodig om het oog aan te naaien.

Oogleden 2x:
Met kleurnr 524 en in Rijen.
Rij 01: 16 losse, begin in de 2e losse vanaf de haaknaald, 15v, 1L, khw

(15)

Rij 02: 1v, 2v sam, 9v, 2v sam, 1v, 1L, khw

(13)

Rij 03: 1v, 2v sam, 7v, 2v sam, 1v, 1L, khw

(11)

Rij 04: 1v, 2v sam, 5v, 2v sam, 1v, 1L, khw

(9)

Rij 05: 1v, 2v sam, 3v, 2v sam, 1v, 1L, khw

(7)

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

(5)

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

(3)

Rij 08: 3v sam, 1L
Hecht af met een lange draad.

Neus:
Met kleurnr 524 en in doorlopende toeren.
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 - 07: 1v in iedere steek

(24)

Tr 08: *2v, 2v sam* x 6

(18)
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Tr 09: *1v, 2v sam* x 6

(12)

Vul stevig op.
Tr 10: *2v sam* x 6

(6)

Vul nog stevig bij. Rijg de draad door de voorste lussen en trek het gaatje dicht. De draad niet
afknippen, deze heb je nog nodig om de neus aan te naaien.
Afwerking: verwijder de fles zodra je de onderdelen vastnaait. Kijk goed op de foto’s om te
bepalen waar je onderdelen moeten komen.
1. Plaats de laars op een vlakke ondergrond. Vul de laarsneus goed op. Het kussentje wat
binnenin zit moet tegen de bovenkant gedrukt worden zodat je de vulling onder het
kussentje krijgt.
2. Steek je fles in de laars en vouw het randje vanaf toer 35 naar binnen (dit is waar je de
overgebleven lussen hebt). Hang het rolmetertasje alvast aan de laars. Dit vergemakkelijkt
het positioneren van de andere onderdelen. (foto 1)
3. Speld de ogen en de neus naar eigen voorkeur. Bovenkant van het oog begint 4 toeren lager
dan de overgebleven lussen. Naai alles vast. (foto 2)
4. Speld de oogleden naar voorkeur en naai ze vervolgens vast. (foto 3)
5. Speld het laars zakje op plaats (zie foto 4, de kant waar het karton uitsteekt laat je open).
Naai het laars zakje vast.
6. Speld nu ook het haaknaaldhoudertje (deel 1) op plaats (de korte zijkant komt ongeveer
gelijk met de zijkant van het rolmetertasje), de bovenkant blijft open (foto 5) en naai het
vast.
7. Steek een haaknaald in het houdertje om de hoogte te kunnen bepalen van deel 2. Speld
deel 2 vervolgens op een rechte lijn met het houdertje en naai het met 10 steken vast (foto 6
8. Speld de linkerarm (zie foto 7), naai hem vast met de laatste 3 rijen.
9. Speld de rechterarm (zie foto 8), naai ook deze vast met de laatste 3 rijen.

Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © 6 April 2019 Patricia Stassart. Deel, publiceer of
verkoop de inhoud of de foto’s niet als zijnde van jezelf. Je mag echter wel je afgewerkt project
verkopen wat gemaakt werd met dit patroon, maar niet in massaproductie. Gebruik je eigen foto’s en
vermeld me aub. Je mag de link naar dit patroon delen.

~ 17 ~

Muts:
We beginnen met kleurnr 524
We gaan hakend stokjes opzetten. Voor wie niet weet hoe dit moet, kan deze link bekijken. Wendy
Rademaker legt het heel goed uit.

https://www.youtube.com/watch?v=J83U3thX9qI&t=26
De beginlossen tellen NIET als eerste stokje!!
Tr 01: Laat een langere begindraad. Zet hakend 70 stokjes op. Sluit met 1hv in de 3e losse

(70)

Tr 02 – 03: 3L, haak 2 toeren in Reliëfstokjes. Begin met een RstkV en eindig met een RstkA. Sluit de
toer in de 3e losse en wissel naar kleurnr 410.
(70)
Tr 04: 3L, begin in de sluitsteek, 1stk in iedere steek, sluit met 1hv in het 1e stokje

(70)

Tr 05: 1L, begin in de sluitsteek, 1v in iedere steek, wissel naar kleurnr 524 en sluit met 1hv in de 1e
steek
(70)
Tr 06: 3L, sla de sluitsteek over, 1stk, 1stk in de overgeslagen steek, **sla de volgende onbewerkte
steek over, 1stk, 1stk in de overgeslagen steek** herh ** tot einde toer, wissel naar kleurnr 410 en
sluit met 1 hv in het 1e stokje.
(70)
Tr 07: 1L, begin in de sluitsteek, 1v in iedere steek, wissel naar kleurnr 524 en sluit met 1hv in de 1e
steek
(70)
Tr 08: herhaal toer 6

(70)

Tr 09: herhaal toer 7

(70)
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Tr 10: herhaal toer 6

(70)

Tr 11: herhaal toer 7

(70)

Tr 12: herhaal toer 6

(70)

Tr 13: herhaal toer 7

(70)

Hecht af. Met het begindraadje kan je nu de steek bij de boord dicht naaien. Werk je einddraadjes
onzichtbaar weg.
Leg je muts dubbel (zie foto) de naad in het midden, neem op de hoek de binnenste lussen van de
tegenover liggende steken, haak 1hv, **neem de binnenste lussen van de volgende tegenover
liggende steken, haak 1hv**, herh ** tot op het einde. Hecht af.

Kwispel 2x:





Knip 15 draden van 18 cm uit iedere kleur.
Leg ze dubbel, maar hou bovenaan een lus.
Neem een draadje en draai het enkele keren rond. Leg een knoopje zodat de draadjes niet
meer los komen.
Naai de kwispel op de hoek van de muts.

Klaar!!! 
Je kan je haakvriendje nu beginnen te vullen   
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.
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:

De.vrolijke.vlinders@gmail.com
Vermeld dan aub om welk patroon het gaat alsook je naam 
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