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Mini Mysterie Cal deel 6.

© Patricia Stassart
Het is NIET toegestaan om dit patroon te delen, te publiceren of verder te
verkopen!
1. Leg de 2 hoofden met de goede kant naar buiten op elkaar, de markeringen komen exact op
elkaar te liggen. Maak een schuifknoop en steek je haaknaald door de eerste gemarkeerde
overgebleven lus naast het oor op de voorkant EN door de eerste gemarkeerde overgebleven lus
naast het oor op de achterkant, haak 1v, (zie foto), *steek je haaknaald in de overgebleven lus
van de op elkaar liggende delen en haak 1v* x 13. Je bent nu aan het linkeroor. ((Haak nu de
oren samen met beide lussen van de tegenoverliggende steken, 14v, 2x 2v in 1, 14v.)) Je bent nu
terug op het hoofd. Haak nu opnieuw de tegenover elkaar liggende overgebleven lussen samen,
26v, (je zou nu net voor de markering moeten zijn), 47v, vul het hoofd matig op met knisperfolie
of gewone vulling. Je kan er eventueel ook een piepertje in doen. Haak het tweede oor samen op
dezelfde manier als tussen de (( )). 1v op het hoofd, sluit met 1 hv in de volgende steek. Hecht af
en werk je einddraadje onzichtbaar weg.
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2. We haken nu de manen samen. Als je het patroon goed gevolgd hebt, komen de boogjes van de
manen perfect op elkaar uit. Neem de lus terug op onderaan het hoofd. *Steek je haaknaald door
de volgende steek op de voorste manen EN door de erachter liggende steek op de achterste
manen, haak 1v* x 50, je bent nu aan het oor. Hier haken we enkel op de manen van de voorkant,
16v, terug door de beide lagen manen, 20v, je bent nu aan het tweede oor. Ook hier haken we
enkel op de manen van de voorkant, 16v, terug door de beide lagen manen, 51v, sluit met 1hv in
de volgende steek.
Hecht af en werk alle einddraadjes onzichtbaar weg.
3. Bevestig het tweede deel van de drukknoop in de hoek van het doekje. Let op! Indien je een
tekening hebt op het doekje, dan moet het “plaatje” van de drukknoop zich aan de achterkant
van het doekje bevinden! (als je 2 doekjes wil gebruiken, doe dan de drukknoop meteen door
de 2 doekjes uit) Duw de drukknoop nu vast in de bovenste knoop, positioneer de afstand voor
het plaatsen van de tweede drukknoop. Steek eventueel een speldje op de plaats waar het moet.
Plaats nu ook op de gemarkeerde plaats het tweede deel van de tweede drukknoop.

Voorkant

Achterkant

Klaar!! Veel plezier



Je kan het doekje ook gewoon afdoen om te wassen zodat je het hoofdje op lagere
temperatuur kan wassen.
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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
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