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Mini Mysterie Cal deel 5.
© Patricia Stassart
Het is NIET toegestaan om dit patroon te delen, te publiceren of verder te
verkopen!
Snuit:
De snuit bestaat uit 4 deeltjes. Je haakt telkens het beschreven deel 2x. Nadien worden ze samen
gehaakt. Ook de snorharen worden eerst beschreven. Deze moet je als eerste haken 
Snorharen 2x:

Met kleurnr 074
Rij 01: 4 L, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 3v, 1L, khw

(3)

Rij 02: 1v in iedere steek, khw

(3)

Rij 03: *15 L, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 14hv, 1hv op de volgende steek* x 3
Hecht af met een langere draad.

Deel 1: 2x

Met kleurnr 106 en in doorlopende toeren.
Tr 01: MR met 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)

1hv en hecht af.
Naai de snorharen vast op dit deel als volgt;

Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © mei 2020 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

Speld de snorharen vast op de LINKERKANT van het rondje tegenover de afgehechte einddraad. Rij 1
komt iets over de magische ring uit. Naai enkel de 2 rijen vast! Niet de kant waar de haren uitsteken!

Deel 2: 2x

Met kleurnr 106 en in doorlopende toeren.
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: *2v in 1* x 6

(12)

Tr 03: *1v, 2v in 1* x 2, *1 L, sla 1 steek over, 2v in 1* x 3, 1v, 2v in 1

(18)

in de volgende toer haak je ook in de losse-ruimte. Niet in de losse zelf!
Tr 04: *2v, 2v in 1* x 6

(24)

Leg deel 2 met de goede kant boven, op de linkerkant van deel 1. Let hierbij op dat de gaatjes van deel 2
op de snorharen liggen. Trek met je haaknaald voorzichtig de snorharen door de gaatjes. In ieder gaatje
komt 1 snorhaar .

Tr 05: we haken verder met een toer vaste helemaal rondom; [[*steek je haaknaald door de volgende
steek op deel 2 EN door de tegenover liggende steek op deel 1, haak 1v * x3, steek je haaknaald door de
volgende steek op deel 2 EN door de tegenover liggende steek op deel 1, haak 2v in 1 ]] Herhaal wat
tussen [[ ]] staat helemaal rondom. Sluit met 1hv in de eerstvolgende vaste. Je kan eventueel een klein
beetje opvullen.
1hv. Hecht af met een lange draad om de snuit later mee vast te naaien. Indien de gaatjes te groot
zijn, naai ze dan met een klein steekje dicht.
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Afwerking:
1. Speld de snuit vast. De onderkant van de rondjes komen op 8 toeren vanaf de onderkant van het
hoofd geteld. In het midden moeten de 2 rondjes elkaar raken.
2. Borduur met zwart een mondje en een driehoekig neusje.

Borduren van de ogen:
1. Maak een kruis met zwart. De oog wordt 2 steken breed en 3 rijen hoog.
2. Naai 4 lijntje horizontaal over het kruis heen.
3. Naai om en om de draden tot het oog is opgevuld.
4. Naai tenslotte nog een verticale lijn langs de zijkanten van het oog en 1 lijn door het midden.
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