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Lucky Charm

Ontwerpster: ©Patricia Stassart
Website: www.devrolijkevlinders.be
Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/311076422663902/
Facebookpagina: https://www.facebook.com/Designs-Creations-by-Patricia-1984766338444828/
Ravelry: De Vrolijke Vlinders / Patricia Stassart

Het is NIET toegestaan om dit patroon te delen, te publiceren of verder te
verkopen!
Grootte van de afgewerkte klavertje met het voorgestelde garen 25 cm. Afhankelijk van het

gebruikte garen en de haakvastheid kan de grootte verschillen.
Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk
Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © Patricia Stassart april 2020. 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..
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Materialen:
Scheepjes Catona:

Groen - 175 gr
Geel - 10 gr
Huidskleur - 20 gr

Haaknaald 2.0 mm
2 veiligheid oogjes 10 mm of 12 mm
Maasnaald
Vulling (fiberfill)
Blush of roze kleurpotlood
Steken en afkortingen:
MR – magische ring
L – losse
Hv – halve vaste
V – vaste
Hst – half stokje
2v in 1 – meerderen – 2 vaste in 1 steek
2v sam – minderen – 2 vaste samen haken
HA – hecht af
hh – herhaal
** x… - herhaal de instructies wat tussen de ** staat ….. X
(…) op het einde van de toer, geeft aan hoeveel steken je hebt na die toer
Neus:
Met huidskleur.
Werkend in doorlopende toeren
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: *2v in 1* x 6

(12)

Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © Patricia Stassart april 2020. 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
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Tr 03: *3v, 2v in 1* x 3

(15)

Tr 05: 1v in iedere steek

(15)

Tr 06: *3v, 2v sam* x 3

(12)

Tr 07: *2v sam* x 6

(6)

Hecht af met langere draad om de neus mee vast te naaien.
Blad 4x:
Met groen.
Werkend in doorlopende toeren.
Tr 01: Magische ring, 6v

(6)

Tr 02: 2v in 1 x 6

(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, 2v in 1* x 6

(48)

Tr 09 - 16: 1v in iedere steek

(48)

2 hv en hecht af.
Haak een 2e rondje, maar hecht NIET af en ook de 2 hv hoeven niet.

We haken de 2 delen nu aan elkaar.
Tr 17: Met het afgehechte rondje naar je toe, steek je haaknaald door de eerste halve vaste na de
laatst gehaakte vaste op dit rondje EN door de volgende steek op het 2e rondje (foto 1), haak 1v,
*steek je haaknaald door de volgende steek op het 1e rondje EN door de volgende steek op het 2e
rondje, haak 1v* x 5, je hebt de 2 delen nu aan elkaar gehaakt met zes vaste (foto 2), 1v op de
volgende steek (foto 3), markeer deze steek als begin van je toer, 41v, je bent nu terug aan het punt
waar je de 2 delen hebt verbonden, 42v op het volgende rondje
(84)
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Tr 18 – 21: 1v in iedere steek

(84)

Tr 22: *12v, 2v sam* x 6

(78)

Tr 23: 1v in iedere steek

(78)

Tr 24: *11v, 2v sam* x 6

(72)

Tr 25: 1v in iedere steek

(72)

Tr 26: *10v, 2v sam* x 6

(66)

Tr 27: 1v in iedere steek

(66)

Tr 28: *9v, 2v sam* x 6

(60)

Tr 29: 1v in iedere steek

(60)

Tr 30: *8v, 2v sam* x 6

(54)

Tr 31: 1v in iedere steek

(54)

Tr 32: *7v, 2v sam* x 6

(48)

Haak nog 13 v, 1hv markeer deze steek, 1hv
Hecht af.





Tel nog 4 steken vooruit na de halve vasten en markeer ook deze steek.
Tel nu 19 steken vooruit en breng ook hier een markering op de laatste steek.
Tel 5 steken vooruit en markeer ook deze steek.
Je hebt nu 2 x 6 steken van markering tot op de volgende markering. Op deze punten haken
we straks de volgende delen samen.

We haken nu de delen aan elkaar als volgt.
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Met de afzetdraad naar je toe (foto 1) voor alle delen! Steek je haaknaald van de binnenkant naar
de buitenkant in de gemarkeerde steek (aan de andere kant dan je afzetdraad) EN in de gemarkeerde
halve vaste van het volgend deel (foto 2), haak 1v, *steek je haaknaald in de volgende steek van
iedere deel en haak 1v* x 5 (foto 3). Je bent nu op de andere gemarkeerde steek. Hecht af. (foto 4)

Haak nu alle delen aan elkaar op dezelfde manier als hierboven beschreven.

Gele rand:
Met geel.
Leg een punt naar je toe.
Tr 01: hecht aan met 1v in de 1e steek van de punt (foto 1), 17v op deze punt, 18v op alle resterende
punten, sluit met 1hv in de 1e steek, 1 L, khw
(72)

Tr 02: alleen in de achterste lussen, *1v + 2hst + 1v in 1 steek, 1hv* x 36, sluit met 1hv in de 1e vaste.

Hecht af.
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Voorkant:
Met dezelfde punt naar je toe en huidskleur.
Tr 01: in de overgebleven lussen van toer 2, hecht aan met 1v, 9v, 2v sam, *10v, 2v sam* x 5 (66)
Tr 02: *9v, 2v sam* x 6

(60)

Tr 03: *8v, 2v sam* x 6

(54)

Tr 04: *7v, 2v sam* x 6

(48)

Tr 05: *6v, 2v sam* x 6

(42)

Tr 06: *5v, 2v sam* x 6

(36)

Tr 07: *4v, 2v sam* x 6

(30)

Tr 08: *3v, 2v sam* x 6

(24)

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

(18)

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

(12)

Tr 11: *2v sam* x 6

(6)

Hecht af met een langere draad. Rijg de draad door de voorste lussen en trek het gaatje dicht.
Werk alle einddraadjes onzichtbaar weg.






Vul de neus op en naai de neus vast over de toeren in het midden.
Plaats de ogen tussen toer 5 & 6 vanaf het geel geteld en met 6 steken tussen de ogen.
Notie: om je ogen mooi te positioneren, vul je best de punten van ieder blad al op.
Borduur met groen een mondje op 3 toeren lager dan de neus.
Zodra de achterkant klaar is, kan je ook nog wimpertjes op de ogen plakken en wat blush op
de wangen doen. Ook kan je nog wat versiering aanbrengen.

Achterkant:
Met groen.
Tr 01: Met dezelfde punt naar je toe, hecht aan met 1v in de 1e steek van de punt (zie foto), 17v op
deze punt, 18v op alle resterende punten
(72)
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Tr 02: *10v, 2v sam* x 6

(66)

Tr 03: *9v, 2v sam* x 6

(60)

Tr 04: *8v, 2v sam* x 6

(54)

Tr 05: *7v, 2v sam* x 6

(48)

Tr 06: *6v, 2v sam* x 6

(42)

Tr 07: *5v, 2v sam* x 6

(36)

Tr 08: *4v, 2v sam* x 6

(30)

Vul verder op. Let er op dat de punten van de blaadjes goed gevuld zijn. Zo blijft je project mooi
staan.
Tr 09: *3v, 2v sam* x 6

(24)

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

(18)

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

(12)

Tr 12: *2v sam* x 6

(6)

Hecht af met een langere draad. Rijg de draad door de voorste lussen en trek het gaatje dicht.
Werk alle einddraadjes onzichtbaar weg.

Klaar!! Veel haakplezier!!!!!

Dit patroon is beschermd door copyright; ©Stassart Patricia april 2020
Je mag de link naar het patroon delen. Je mag het niet verkopen, 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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