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Hoppertje

Ontwerpster: ©Patricia Stassart
Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/311076422663902/
Facebookpagina: https://www.facebook.com/Designs-Creations-by-Patricia1984766338444828/
Ravelry: De Vrolijke Vlinders / Patricia Stassart

Het is NIET toegestaan om dit patroon te delen, te publiceren of verder te
verkopen!
Moeilijkheidsgraad: **
Het afgewerkt project met de voorgestelde materialen is 35 cm hoog.

De foto’s kunnen afwijken van de te gebruiken kleuren!
Materialen: deze zijn voor Pluisje & Hoppertje samen!!!
Garen: Scheepjes Colour Crafter
Wit Weert kleurnr 1001 - 100 gr
Oud roze Venlo kleurnr 1080 – 100 gr
Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © 2019 Patricia Stassart. Deel, publiceer of verkoop de
inhoud of de foto’s niet als zijnde van jezelf, ook geen aparte delen. 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.

2

Licht paars Rhenen kleurnr 1188 – 100 gr
Donkerder paars Amstelveen kleurnr 1277 – 100 gr
Donker paars Hoorn kleurnr 1067 – 100 gr
Een draadje zwart voor de mond
Het garen is hier verkrijgbaar; http://liemaswol.nl/3-scheepjes-catona
Haaknaald 3.00 mm
4 Veiligheid oogjes van 10 mm
1 roze driehoekig veiligheid neusje 15 mm (voor Pluisje)
1 zwart driehoekig veiligheid neusje 15 mm (voor Hoppertje)
Fiberfill (vulling)
Maasnaald
Pijpreinigers
3 knoopjes van 12 mm (voor Pluisje)
5 knoopjes van 12 mm (voor Hoppertje)
Stuk stevig karton om in de zool te leggen
Steken en Afkortingen:
MR – Magische ring
L – Losse
Kl - Keerlosse
Hv – Halve vaste
V – Vaste
Hst – half stokje
Stk – Stokje
2v in 1 – 2 vaste in 1 steek
2stk in 1 – 2 stokjes in 1 steek
2v sam – 2 vaste samen haken
3v sam – 3 vaste samen haken
Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © 2019 Patricia Stassart. Deel, publiceer of verkoop de
inhoud of de foto’s niet als zijnde van jezelf, ook geen aparte delen. 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.

3

RstkV – Reliëfstokje voor
RstkA – Reliëfstokje achter
khw – Keer het werk
Tr – Toer(en)
*…..* herhaal (hh) wat tussen ** staat
(..) op het einde van de regel geeft aan hoeveel steken je hebt na die toer of rij.

Tip:

Indien je los haakt, is het raadzaam om een haaknaald kleiner te nemen.
Het is ook belangrijk dat je de volgorde van het patroon volgt.

Onzichtbaar minderen met een vaste; Neem de voorste lus van je volgende steek, neem de voorste
lus van de 2e steek, haal je draad op door deze 2 voorste lussen. Je hebt nu 2 lussen op je haaknaald,
werk je vaste verder af.
Arm 2x:
Met wit. Knip eerst een draad van ongeveer 50 cm af. Hou deze apart.
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: 2v in iedere steek

(12)

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

(18)

Tr 04 – 07: 1v in iedere steek

(18)

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

(12)

Tr 09 - 10: 1v in iedere steek

(12)

Tr 11: 1v in iedere steek , wissel bij de laatste steek naar kleurnr 1080

(12)

Tr 12: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek

(12)

Tr 13 – 14: 1v in iedere steek

(12)

Neem 2 pijpreinigers en vouw ze dubbel, of neem elektriciteitsdraad. Doe wat tape rond de puntige
uiteindes.
Draai de uiteindes om elkaar en laat een lus die je wat buigt. Plaats het lusje in de hand aan de
binnenkant (dit is waar je de minderingen hebt). Je kan nu de arm ook plooien zodra hij klaar is. Vul de
hand en arm verder op.
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Tr 15 – 26: 1v in iedere steek

(12)

2 hv en hecht af. Werk alle einddraadjes onzichtbaar weg.
Tr 01: Hecht aan met kleurnr 1277 en 1v in de overgebleven lus van toer 12 aan de achterkant van de
arm (de minderingen van toer 08 zijn de voorkant), 1v in iedere lus.
(12)

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

(12)

Hecht af.
We gaan nu de vingers vormen.
Met de minderingen naar je toe; (om het gemakkelijker te tonen heb ik een gekleurde draad genomen)
Neem de 1 m draad (wit), steek je naald in de magische ring en kom uit bij de minderingen (foto 1) laat
een draad van 5 cm hangen, ga over de voorkant uit en steek je naald terug in waar je bent begonnen en
kom uit op dezelfde plaats (foto 2). Trek je draad wat aan. Herhaal nog 1 keer. Ga over de voorkant uit en
steek je naald terug in waar je bent begonnen en kom uit 2 steken verder dan het vorige (foto 3). Ga over
de voorkant uit en steek je naald terug in waar je bent begonnen en kom uit op dezelfde plaats ( zie ook
foto 2). Trek je draad wat aan. Herhaal nog 1 keer. Ga over de voorkant uit en knoop je draad samen met
het begindraadje (foto 4). Knip je draden af op ongeveer 4 cm en werk ze onzichtbaar weg.

Broek:
Met kleurnr 1188.
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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
Tr 01: Laat een langere begindraad. Zet hakend 40 stokjes op. Hier tellen de beginlossen NIET als eerste
stokje. Sluit met 1hv in het 1e stokje.
(40)
Tr 02: 1L, 2v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek

(80)

Tr 03: 4L (telt als 1e stokje + 1L), sla 1 steek over, **1stk, 1L, sla 1 steek over**, herh ** tot einde toer,
sluit met 1hv in de 3e losse
(40stk + 40 gaatjes)
Tr 04: 4L (telt als 1e stokje + 1L), sla de losse-ruimte over, **1stk op het stokje, 1L, sla de losse-ruimte
over**, herh ** tot einde toer, sluit met 1hv in de 3e losse
(40stk + 40 gaatjes)
Tr 05 – 09: herhaal toer 4

(40stk + 40 gaatjes)

Tel 20 gaatjes vooruit en plaats een markering op het stokje na het 20e gaatje..
We haken nu de broekspijpen:
Rechterbroekspijp:
Tr 10: 4L, verbind met 1hv in de gemarkeerde steek (markering niet verwijderen), 1L, khw, 1v op ieder
losse (4 dus), 1hv in de losse waar je toer 9 gesloten hebt. Je bent nu eigenlijk terug op het beginpunt.
Markeer de laatst gehaakte vaste als eind van de toer.

Tr 11: 4L (telt als 1e stokje + 1L), sla de losse-ruimte over, **1stk op het stokje, 1L, sla de losse-ruimte
over**, herh ** tot je 20 gaatjes hebt, 1stk op het stokje waar je de losse aan hebt verbonden in tr 10,
1L, sla de 1e vaste over, 1stk, 1L, sla 1 vaste over, 1stk, 1L, sluit met 1hv in de 3e losse(23stk + 23 gaatjes)
Tr 12: 4L (telt als 1e stokje + 1L), sla de losse-ruimte over, **1stk op het stokje, 1L, sla de losse-ruimte
over**, herh ** tot einde toer, sluit met 1hv in de 3e losse
(23stk + 23 gaatjes)
Tr 13 – 14: herhaal toer 12

(23stk + 23 gaatjes)

Begin in de sluitsteek bij toeren 15 – 16 – 17!
Tr 15: 1v op ieder stokje en in iedere losse-ruimte, sluit met 1hv in de 1e steek

(46)
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Tr 16: *6v, 2v sam* x 5, 4v, 2v sam, sluit met 1hv in de 1e steek

(40)

Tr 17: 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek

(40)

Hecht af.
Linkerbroekspijp:
Met de naad aan je rechterkant.
Tr 11: Met kleurnr 1188, hecht aan met 1hv op het laatste stokje VOOR de lossen tussen de benen (zie
foto 1), 4L (telt als 1e stokje + 1L), sla 1 steek over, 1stk, 1L, sla 1 steek over, 1stk, 1L, 1stk op het 1e stokje
NA de lossen tussen de benen (zie foto 2), 1L, sla de losse-ruimte over, **1stk op het stokje, 1L, sla de
losse-ruimte over**, herh ** tot einde toer, sluit met 1hv in de 3e losse
(23stk + 23 gaatjes)

Tr 12 – 17: volg de beschrijving van het rechterbroekspijp.
Hecht af. Werk alle einddraadjes onzichtbaar weg.
Met het langere begindraadje kan je nu de beginsteek dicht naaien.

Voet/been:
Met kleurnr 1277.
De 3 losse in het begin van een toer tellen als eerste stokje!
Tr 01: 7 losse, begin in de 4e losse vanaf de haaknaald, 3stk, 5stk in 1, werk nu verder aan de andere kant
van de ketting, 3stk, 4stk in 1 ( gebruik hier de onderste losse van de beginlossen ), sluit met 1hv in de 3e
losse
(16)
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Tr 02: 3L, 3stk, 5x (2stk in 1), 3stk, 4x (2stk in 1), 1stk in de sluitsteek, sluit met 1hv in de 3e losse (26)
Tr 03: 1L, 3v, 2hst in 1, 1hst, 7x (2hst in 1), 1hst, 2hst in 1, 12v, sluit met 1hv in de 1e vaste.

(35)

Tr 04: 1L, 1v in iedere steek, begin in de sluitsteek, en eindig in de sluitsteek, toer niet sluiten

(36)

We haken verder in doorlopende toeren!
Tr 05: 1v in de achterste lus

(36)

Tr 06 - 08: 1v in iedere steek

(36)

Tr 09: 8v, 7x (2v sam), 14v

(29)

Tr 10: 6v, 5x (2v sam), 13v

(24)

Tr 11: 4v, 2x (2v sam), 1v, 2x (2v sam), 11v

(20)

Tr 12 – 13: 1v in iedere steek

(20)

We haken nu eerst een zooltje;
Haak nu met kleurnr 1080 nog een zool van toer 01 tot en met toer 04. Hecht NIET af. Leg de zool op
een stuk karton en teken de omtrek rond. Knip nu aan de binnenkant van de lijn je vorm uit. Knip
desnoods nog bij om het karton mooi te doen passen.

Leg nu de zool met de goede kant naar onder tegen de zool van je schoen. Haak de zolen aan mekaar.
Met de zool naar je toe, *neem de volgende steek op de zool EN de tegenover liggende overgebleven lus
op de schoen (zie foto), en haak 1hv*, herhaal ** tot einde toer. Sluit met 1hv in de 1e steek en hecht af.
Vergeet je karton er niet tussen te steken alvorens je helemaal rond dicht gehaakt hebt.

We haken verder aan het been;
Tr 14: 16v, 1v met kleurwissel naar 1188, markeer deze laatste vaste nu als toereinde
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Tr 15: 19v, 1v met kleurwissel naar 1067

(20)

Tr 16: 20v, 1hv (deze is na je markering)
Hecht af.
Tr 17: Hecht aan met 1v en wit in de halve vaste van vorige toer, 1v in iedere steek

(20)

Vul het voetje stevig op.
Tr 18 - 26: 1v in iedere steek

(20)

1v, 1v met kleurwissel naar 1067, markeer deze steek nu als toereinde
Tr 27 - 38: 1v in iedere steek

(20)

Vul het been op en blijf verder opvullen tijdens het haken.
Tr 39: 1v in iedere steek
2v, 2hv (deze zijn om de toer wat af te vlakken en gaan voorbij je markering),
Hecht af.
Haak een tweede been, tot en met toer 39, de halve vaste hoeven hier niet en hecht NIET af. Ga verder
met toer 1 van het lichaam bij dit been;

Lichaam:
Verder met kleurnr 1067
Neem het eerst gehaakte been en tel 5 steken terug (dus 2hv en 3v terug) plaats daar een markering.
Tr 01: we haken verder, 10v (deze worden op het eindtotaal niet meegeteld), 2L, neem het eerste been
en haak verder in de gemarkeerde steek als volgt, 1v (je benen zijn nu verbonden), 19v op dit been, 1v in
iedere losse (2 dus) 20v op het andere been, 1v op iedere losse (ook 2 dus), plaats een markering op
deze laatste steek als toereinde
(44)
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Tr 02: 1v in iedere steek

(44)

Tr 03 – 11: 1v in iedere steek

(44)

Tr 12: *9v, 2v sam* x 4

(40)

1v, 1v met wissel naar 1188, plaats je markering op deze laatste vaste als toereinde. Dit verandert je
stekenaantal NIET.
Tr 13: 1v in iedere steek

(40)

Doe de broek aan, zorg dat je naad mooi in het midden aan de achterkant zit. We gaan de broek
samen haken met het lichaam.
Tr 14: Neem het eerste stokje van de broek (neem de 2 lusjes van de steek) EN de volgende steek van
het lichaam en haak 1v (zie foto), doe dit nu ook met de volgende 39 stokjes EN steken samen (40)

Tr 15: alleen in de voorste lussen (markeer de achterste lus van de 1e steek die je gaat gebruiken. Zo
weet je waar je in toer 16 opnieuw moet aanhechten), 1hv in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek.
Hecht af.
(40)
Vergeet niet om op te vullen.
Tr 16: hecht aan met kleurnr 1080 en 1v in je gemarkeerde achterste lus van toer 15, 1v in iedere
overgebleven lus van toer 15
(40)
Tr 17: *8v, 2v sam* x 4

(36)

Tr 18 – 27: 1v in iedere steek

(36)

Vul het lichaam stevig op.
We gaan nu de armen aanhaken.
Neem een arm, de 1e steek na de laatste halve vaste, is de eerste steek die je gebruikt om de linkerarm
vast te haken. Markeer deze steek.
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Bij de rechterarm tel je 6 steken vooruit en markeer je deze steek. Dit wordt dan je eerste steek om de
rechterarm vast te haken. Indien de minderingen van de hand niet mooi naar voor staan, neem dan 1 of 2
steken verder om aan te haken op de arm.
Tr 28: 10v, steek je haaknaald door de gemarkeerde steek van de linker arm EN in de volgende steek
van het lichaam (zie foto 1), haak een vaste, herhaal nog in de vijf volgende steken, 11v, steek je
haaknaald door de gemarkeerde steek van de rechter arm EN in de volgende steek van het lichaam, haak
een vaste, herhaal nog voor de vijf volgende steken, 3v
(36)

Aangehaakte armen
Tr 29: 10v, 6v op de onbewerkte steken van de linkerarm, 11v op het lichaam, 6v op de onbewerkte
steken van de rechterarm, 3v
(36)
Vul verder op. Vouw de resterende uiteindes van de pijpreiniger/elektriciteitsdraad naar binnen toe of
knip gelijk af met de hoogte van de arm.

Tr 30: 1v in iedere steek

(36)

Tr 31: *4v, 2v sam* x 6

(30)

Tr 32: *3v, 2v sam* x 6

(24)

Vul stevig op, vooral aan de schouders en de nek.
Tr 33: *2v, 2v sam* x 6

(18)

Tr 34: *4v, 2v sam* x 3

(15)

Tr 35 - 37: 1v in iedere steek

(15)

2v, 2hv. Hecht af.
Vul de nek stevig op.
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Kraag:
Met kleurnr 1080.
Rij 01: Zet hakend 22 stokjes op, 1L, khw

(22)

Rij 02: 1hst, *1 RstkV, 1 RstkA,* x 10, 1hst, 1L, khw

(22)

Rij 03 - 07: herhaal rij 2
Vouw de lange kant op elkaar (foto 1). We haken deze dicht als volgt; Neem de volgende steek EN de
tegenover liggende steek, haak ze samen met 1hv. Doe dit met alle 22 steken (foto 2).
Hecht af met een langere draad.

De kraag wordt pas rond de nek geplaatst zodra het hoofd is vast genaaid.
Hoofd:
Met wit.
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: *3v, 2v in 1* x 6

(30)

Tr 06: *4v, 2v in 1* x 6

(36)
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Tr 07: 10v, alleen in de achterste lussen 6v, in beide lussen 12v, alleen in de achterste lussen 6v, in
beide lussen 2v
(36)
Tr 08: *5v, 2v in 1* x 6

(42)

Tr 09: *6v, 2v in 1* x 6

(48)

Tr 10: *7v, 2v in 1* x 6

(54)

Tr 11: *8v, 2v in 1* x 6

(60)

Tr 12 – 15: 1v in iedere steek

(60)

Tr 16: 33v, 1L, sla 1 steek over, 6v, 1L, sla 1 steek over, 19v

(60)

In de losse-ruimte komen later de ogen.
Tr 17 - 18: 1v in iedere steek

(60)

Plaats de ogen en zet de veiligheidsdopjes er op.
Tr 19: *8v, 2v sam* x 6

(54)

Op toer 19 komt de neus. Deze wordt in het midden tussen de ogen geplaatst.
Tr 20: 1v in iedere steek

(54)

Tr 21: *7v, 2v sam* x 6

(48)

Tr 22: 1v in iedere steek

(48)

Tr 23: *6v, 2v sam* x 6

(42)

Tr 24: 1v in iedere steek

(42)

Plaats de veiligheidsneus. De bovenkant van de neus komt op gelijke hoogte met de onderkant van de
ogen.
Tr 25: *5v, 2v sam* x 6

(36)

Tr 26: 1v in iedere steek

(36)

Tr 27: *4v, 2v sam* x 6

(30)

Tr 28: *3v, 2v sam* x 6

(24)

Vul het hoofd stevig op.
Tr 29: *2v, 2v sam* x 6

(18)

Tr 30: *4v, 2v sam* x 3

(15)

Tr 31: 1v in iedere steek
(15)
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Tr 32: 2v, 2hv

(4)

Hecht af met een lange draad om het hoofd aan de nek te naaien. Wacht met het vastnaaien van het
hoofd tot je de oren en dergelijke hebt vast gezet.

Gelaatsuitdrukking maken:
Neem een lange draad in huidskleur, ga aan de onderkant van het hoofd in, en kom uit aan de buitenkant
van het eerste oog (foto 1). Doe je draad, met de klok mee, rond het oog en ga terug het hoofd in als
waar je bent uitgekomen (foto 2). Trek je draad aan, zodat het oog wat “dieper” gaat liggen. Doe nu
hetzelfde aan de binnenkant van het oog. Leg een knoop in je draadjes.
Herhaal voor het tweede oog.

Stop je draden in.

Snuit 2x:
Met Wit.
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: 1v in iedere steek

(24)

2hv
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Hecht af.
Haak een 2e rondje, maar hecht NIET af.

Plaats de 2 rondjes met de goede kant tegen elkaar en haak de rondjes samen met 5 hv. Hecht af met
een lange draad.

Speld de snuit op plaats. Het samen gehaakte komt onder de punt van de neus. Volg de zijkant van de
neus om naar boven te gaan, en de onderkant tot op 5 toeren van de nek opening.
Borduur met zwart een recht lijntje en een mondje. Doe wat blush op de wangen. Borduur ook de
wenkbrauwen.

Oren 2x:
Met Wit.
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: 2v in iedere steek

(12)

Tr 03: 1v in iedere steek

(12)
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Tr 04: *1v, 2v in 1* x 6

(18)

Tr 05 - 06: 1v in iedere steek

(18)

Tr 07: *2v, 2v in 1* x 6

(24)

Tr 08 – 10: 1v in iedere steek

(24)

Tr 11: *7v, 2v in 1* x 3

(27)

Tr 12 – 18: 1v in iedere steek

(27)

Tr 19: *7v, 2v sam* x 3

(24)

Tr 20 – 24: 1v in iedere steek

(24)

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

(18)

Tr 26 – 28: 1v in iedere steek

(18)

Tr 29: *1v, 2v sam* x 6

(12)

Tr 30 – 44: 1v in iedere steek

(12)

Tr 45: duw de bovenkant tegen elkaar en haak dicht met 6v

(6)

Hecht af.

Naai de oren aan het hoofd in de overgebleven lussen van toer 5.
Naai het hoofd vast op de nek.
Doe nu de kraag om en naai hem achteraan samen.

Jas:
Met kleurnr 1277.
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Rij 01: 46 L, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 45v, 1L, khw

(45)

Rij 02 - 05: 1v in iedere steek, 1L, khw

(45)

Rij 06: 2v, 4L, sla 4 steken over, 33v, 4L, sla 4 steken over, 2v, 1L, khw

(45)

De lossenruimte wordt de jaszak.
Rij 07: 1v in iedere steek en IN iedere losse, 1L, khw

(45)

Rij 08 – 18: 1v in iedere steek, 1L, khw

(45)

Rij 19: 6v, 12L, sla 8 steken over, 17v, 12L, sla 8 steken over, 6v, 1L, khw

(53)

Haak in de volgende rij IN de losse en NIET in de grote lossenruimte.
Rij 20: 19v, 2v sam, 11v, 2v sam, 19v, 1L, khw

(51)

Rij 21: 1v, 2v sam, 8v, 2v sam, 25v, 2v sam, 8v, 2v sam, 1v, 1L, khw

(47)

Rij 22: 1v, 2v sam, 2v, 2v sam, 7v, 2v sam, 4v, 2v sam, 3v, 2v sam, 4v, 2v sam, 7v, 2v sam, 2v, 2v sam, 1v,
1L, khw
(39)
Rij 23: 1v, *2v sam* x 2, 4v, 2v sam, 4v, 2v sam, 5v, 2v sam, 4v, 2v sam, 4v, *2v sam* x 2, 1v, 1L, khw
(31)
Rij 24: 1v, 2v sam, 7v, 2v sam, 7v, 2v sam, 7v, 2v sam, 1v, 1L

(27)

Haak verder langs de voorkant naar beneden,
Rij 01: 1v in ieder rij-einde, 1l, khw

(20)

Rij 02: 2v, 2L, sla 2 steken over, 4v, 2L, sla 2 steken over, 4v, 2L, sla 2 steken over, 4v, 1L, khw

(20)

Rij 03: 1v in iedere steek en 2v in iedere lossenruimte

(20)

Hecht af.
We haken de andere voorkant.
Rij 01: hecht aan met 1v in de onderste steek, 1v in ieder rij-einde, 1hv in de 1e steek bovenaan op de
kraag, 1L, khw
(20)
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Rij 02 - 03: 1v in iedere steek, 1L, khw

(20)

Hecht NIET af.
We haken verder voor de kraag.

Kraag:
Met kleurnr 1277.
Rij 01: 1v in dezelfde steek als je laatste vaste, 1v in het rij-einde, 27v over de kraagrand, 2v op de rijeindes, 1L, khw
(31)
Rij 02: 3v, 2v sam, 4v, 2v sam, 9v, 2v sam, 4v, 2v sam, 3v, 1L, khw

(27)

Rij 03: *1hv, 1L* in iedere steek

(27)

Hecht af.

Onderkant jas:
Met de onderkant naar boven en de knoopsgaten aan jouw linkerkant.
Rij 01: hecht aan in de 1e steek onderaan, 1v in iedere steek en toereinde, 1L, khw

(51)

Rij 02: *1hv, 1L* in iedere steek
(27)
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Hecht af.

Zakken:
Rij 01: met de goede kant naar je toe, hecht aan met 1v in de eerste overgebleven lus van rij 3, 1v in
iedere lus, 1L, khw
(4)

Rij 02 – 05: 1v in iedere steek, 1L, khw

(4)

Hecht af met een langere draad.
Duw het flapje naar de binnenkant van de jas en naai het voor ¾ vast. Let op dat je de jaszak opening
niet dicht naait 
Herhaal rij 1 & 2 voor de andere jaszak.

Binnenkant jas

Buitenkant jas (papiertje in de zakken gestoken)

Naai de knoopjes aan. Werk alle draadjes onzichtbaar weg.

Mouwen:
We werken in doorlopende toeren. Met kleurnr 1067.
Tr 01: hecht aan met 1v onderaan de arm, 1v in iedere steek

(22)
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Tr 02 – 16: 1v in iedere steek

(22)

Tr 17: *1hv, 1L* in iedere steek Hecht af.
Herhaal van toer 01 – 17 voor de andere mouw.
Werk alle draadjes onzichtbaar weg.

Pet:
Met kleurnr 1080
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: *3v, 2v in 1* x 6

(30)

Tr 06: *4v, 2v in 1* x 6

(36)

Tr 07: *5v, 2v in 1* x 6

(42)

Tr 08: 6v, 8L, sla 8 steken over, 12v, 8L, sla 8 steken over, 8v

(42)

Tr 09: 1v in iedere steek en in iedere losse

(42)

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

(48)

Tr 11: *7v, 2v in 1* x 6

(54)

Tr 12: *8v, 2v in 1* x 6

(60)

Tr 13 – 20: 1v in iedere steek

(60)

We haken verder in rijen!
Rij 01: 10v, 1hv, 1L, khw

(10)

Rij 02: sla de hv over, alleen in de achterste lussen, 20v, 1L, khw

(20)
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Rij 03: 1v, 2v sam, 14v, 2v sam, 1v, 1L, khw

(18)

Rij 04: 18v, 1L, khw

(18)

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

(16)

Rij 06: 16v, 1L, khw

(16)

Rij 17: 1v, 2v sam, 10v, 2v sam, 1v, 1L, khw

(14)

Rij 18: 14v, 1L, khw

(14)

Rij 19: 1v, 2v sam, 8v, 2v sam, 1v, 1L, khw

(12)

Rij 20 - 21: 12v, 1L, khw

(12)

Rij 22: 1v, 2v in 1, 8v, 2v in 1, 1v, 1L, khw

(14)

Rij 23: 14v, 1L, khw

(14)

Rij 24: 1v, 2v in 1, 10v, 2v in 1, 1v, 1L, khw

(16)

Rij 25: 16v, 1L, khw

(16)

Rij 26: 1v, 2v in 1, 12v, 2v in 1, 1v, 1L, khw

(18)

Rij 27: 18v, 1L, khw

(18)

Rij 28: 1v, 2v in 1, 14v, 2v in 1, 1v, 1L, khw

(20)

Vouw de rand naar binnen. We haken rij 28 samen met de overgebleven lussen van rij 2
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Rij 29: neem de 1e steek EN de tegenover liggende overgebleven lus van rij 2, haak 1hv. Doe dit met alle
20 steken (foto 1), haak de zijkant van de klep dicht met 8V, je bent nu vooraan bij de klep, 12v, haak de
zijkant van de klep dicht met 8v, 1L, khw (foto 2)

Toer 30: *1hv, 1L* op iedere steek van de klep en haak dan verder op toer 20 op dezelfde manier. Sluit
de toer met 1hv in je eerst halve vaste.

Hecht af.
Zet de muts op het hoofd. De oren steek je door de gaten uit.

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.
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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