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Nikita

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

Het is NIET toegestaan om dit patroon te delen, te publiceren of verder te
verkopen!
Moeilijkheidsgraad: **
Het afgewerkt project met de voorgestelde materialen is 33 cm hoog (bovenkant hoofd zonder de
haren). Afhankelijk van je haakvastheid en garen kan de grootte verschillen met die van mij.
Materialen:
Scheepjes Catona: Huidskleur kleurnr 163 – 100 gr
Groen kleurnr 514 – 100 gr
Rood kleurnr 516 - 100 gr
Wit kleurnr 106 – 15 gr0
Scheepjes Softy:

Wit – 50 gr
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Het garen is hier verkrijgbaar; http://liemaswol.nl/3-scheepjes-catona
Dikker garen voor de haren in de kleur die je verkiest. Ik gebruikte deze.

Haaknaald 2.0 mm en 2.5 mm
2 Veiligheid oogjes van 10 mm
Fiberfill (vulling)
Maasnaald
Pijpreinigers
4 knoopjes van 10 mm voor de jurk
Stuk stevig karton om in de zool te leggen
Wat versiering voor in de haren.
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
2stk sam – 2 stokjes samen haken
khw – Keer het werk
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Tr – Toer(en)
PC = popcornsteek - https://www.youtube.com/watch?v=wq0qCBusKHk
*…..* herhaal (hh) wat tussen ** staat
(..) op het einde van de regel geeft aan hoeveel steken je hebt na die toer of rij.

Het patroon wordt met haaknaald 2 mm en 2.5 mm gehaakt.
Arm 2x:
Met huidskleur en haaknaald 2 mm.
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: 2v in iedere steek

(12)

Tr 03: 1v in iedere steek

(12)

Tr 04: 4v, (2v in 1) x 2, 4v, (2v in 1) x 2

(16)

Tr 05: 4v, 2v in 1, 2v, 2v in 1, 4v, 2v in 1, 2v, 2v in 1

(20)

Tr 06: 4v, 2v in 1, 2v, 1PC, 1v, 2v in 1, 4v, 2v in 1, 4v, 2v in 1

(24)

Tr 07: 4v, 2v sam, 1v, 2v sam, 1v, 2v sam, 4v, 2v sam, 1v, 2v sam, 1v, 2v sam

(18)

Tr 08: 1v in iedere steek

(18)

Tr 09: *4v, 2v sam* x 3

(15)

Tr 10: *3v, 2v sam* x 3

(12)

Tr 11: 1v in iedere steek

(12)

Tr 12: *3v, 2v in 1* x 3

(15)

Tr 13 – 16: 1v in iedere steek

(15)

Neem een pijpreiniger en vouw onderaan een lus ongeveer zo groot als de hand (zie foto). Doe wat
tape rond de puntige uiteindes.
Plaats het lusje in de hand (de duim in toer 6 wijst naar voor). Vul de hand matig op.
Tr 17 – 28: 1v in iedere steek

(15)

2 hv en hecht af. Werk alle einddraadjes onzichtbaar weg. Vul de arm matig op.
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Schoen 2x:
Met kleurnr 516 en haaknaald 2 mm.
De 3 losse in het begin van een toer tellen als eerste stokje!
Tr 01: 11 losse, begin in de 4e losse vanaf de haaknaald, 7stk, 5stk in 1, werk nu verder aan de
andere kant van de ketting, 7stk, 4stk in 1 ( gebruik hier de onderste losse van de beginlossen ), sluit
met 1hv in de 3e losse
(24)
Tr 02: 3L, 7stk, 5x (2stk in 1), 7stk, 4x (2stk in 1), 1stk in de sluitsteek, sluit met 1hv in de 3e losse (34)
Tr 03: 1 L, 7v, 2hst in 1, 1hst, 7x (2stk in 1), 1hst, 2hst in 1, 15v, sluit met 1hv in de 1e vaste.

(42)

Tr 04: 1 L, 1v in iedere steek, wissel naar groen, sluit met 1hv in de 1e vaste.

(42)

We haken verder in doorlopende toeren.
Tr 05: 1 L, 1v in iedere achterste lus

(42)

Tr 06 - 08: 1v in iedere steek

(42)

Tr 09: 39v, 1hv, markeer de hv als toereinde, dit verandert het stekenaantal niet
De beginlosse tellen NIET als 1e steek. Begin ook telkens in de sluitsteek!
Tr 10: alleen in de achterste lussen, 2L, 12stk, 8x (2stk sam), 14stk, sluit met 1hv in het 1e stokje(34)
Tr 11: 2 L, 11stk, 5x (2stk sam), 13stk, wissel naar fluffy, sluit met 1hv in het 1e stokje

(30)

Hecht groen af.
Tr 12: met haaknaald 2.5 mm, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek.

(30)

Hecht af.
Tr 13: met haaknaald 2 mm en groen, hecht aan met 1hv in de 1e overgebleven lus achteraan, 1 l,
*1hv, 1 L* herh ** helemaal rond. Hecht af.
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Haak nu met kleurnr 516 nog een zool van toer 01 tot en met toer 04. 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.

Met de goede kant van de zool naar je toe, neem de volgende steek EN de 1e overgebleven lus op je
schoen, haak 1hv, herhaal helemaal rondom. Vergeet niet je karton tussen de zolen te steken
alvorens je helemaal rond bent.

Jurk:
Met kleurnr 516 en haaknaald 2 mm
Tr 01: Laat 10 cm begindraad, Zet hakend 58 stokjes op, sluit met 1hv in het 1e stokje

(58)

Tr 02: 1 L, *1v, 2v in 1* herh ** helemaal rond, sluit met 1hv in de 1e steek

(87)

Tr 03 – 09: 1 L, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek

(87)

Tr 10: alleen in de achterste lussen, 1 L, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek

(87)
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Tr 11: 3 L, 1stk in dezelfde steek,*sla 1 steek over, 1stk, 1stk in de overgeslagen steek*, herh ** nog
42x, sluit met 1hv in de 1e steek
(87)
Tr 12: 1 L, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e vaste

(87)

Tr 13: alleen in de achterste lussen, 1 L, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek

(87)

Tr 14 – 18: 1 L, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek

(87)

Tr 19: alleen in de achterste lussen, 1 L, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek

(87)

Tr 20: 3 L, 1stk in dezelfde steek,*sla 1 steek over, 1stk, 1stk in de overgeslagen steek*, herh ** nog
42x, sluit met 1hv in de 1e steek
(87)
Tr 21: 1 L, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e vaste

(87)

Tr 22: alleen in de achterste lussen, 1 L, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek

(87)

Tr 23 – 25: 1 L, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek

(87)

Hecht af.




Met de opzetrij naar je toe en kleurnr 514; Hecht aan met 1hv in de 1e overgebleven lus
achteraan van toer 10, 1 L,*1hv, 1 L* herh ** helemaal rond, sluit met 1hv in de 1e steek.
Hecht af.
Haak op deze manier alle toeren met overgebleven lussen. Werk alle einddraadjes weg.

Naai met je begindraadjes de 2 steken van de opzetrij samen.
We haken verder aan de jurk en in rijen.
De beginlossen tellen NIET als eerste stokje!!
Met kleurnr 516 en haaknaald 2 mm
Rij 01: hecht aan in de opzetrij, met 1hv in de 1e steek achteraan, 1stk in dezelfde steek, 9stk, *2stk
sam, 10stk* x 4, 3 L, khw
(54)

Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © september 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.

7

Rij 02: *9stk, 2stk sam* x 2, 10stk, *2stk sam, 9stk* x 2, 3 L, khw

(50)

Rij 03 – 05: 1stk in iedere steek, 3 L, khw

(50)

Rij 06: 8stk, 12 L, sla 9 steken over, 16stk, 12 L, sla 9 steken over, 8stk, 3 L, khw

(32stk+24L)

De lossen vormen de armsgaten. Let er op dat je bij de volgende rij IN de lossen haakt en niet in de
ruimte.
Rij 07: 6stk, 2stk sam, 12stk, 2stk sam, 12stk, 2stk sam, 12stk, 2stk sam, 6stk, 3 L, khw

(52)

Rij 08: *3stk, 2stk sam* x 5, 2stk,*2stk sam, 3stk* x 5, 3 L, khw

(42)

Rij 09: 3stk,*2stk sam, 5stk* x 2, 2stk sam, 4stk, *2stk sam, 5stk* x 2, 2stk sam, 3stk

(36)

Hecht af.




Hecht aan met rood en 1v in het 1e rij-einde aan de achterkant, 17v in de rij-eindes tot aan de
kraagrand, 1v in iedere steek op de kraag (=36), 18v naar beneden in de rij-eindes, wissel
naar groen bij de laatste steek, 1 L, khw Hecht rood af.
(72)
1hv, 1 L, 1hv, 7 L, 1hv, *1 L, 1hv* x 4, 7 L, 1hv, *1 L, 1hv* x 4, 7 L, 1hv, *1 L, 1hv* x 4, 7 L,
*1 L, 1hv* herh ** tot einde rij.

Mouwen:
Met rood.
Tr 01: hecht aan met 1v in de middelste steek onder de arm, 4v, 1v in het beentje van het stokje, 12v
op de overgebleven lussen, 1v in het beentje van het stokje, 4v
(23)
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Tr 02 – 15: 1v in iedere steek

(23)

2v, 1hv met wissel naar groen. Hecht rood af.
Tr 16: alleen in de achterste lussen, 1hv, 2 L, 2stk in dezelfde steek, 2stk in iedere steek, sluit met
1hv in het 1e stokje. Hecht af.
(46)
Tr 17: haaknaald 2.5 mm. Hecht aan met fluffy en 1v in de 1e overgebleven lus van toer 16, 1v in
iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek. Hecht af.

Doe hetzelfde met de andere mouw.


Met haaknaald 2.5 mm. Haak een toer met fluffy aan de onderkant van de jurk.

Werk alle einddraadjes onzichtbaar weg.
Naai de knoopjes aan.

Voet/been:
Met huidskleur, haaknaald 2 mm en in sluitende toeren.
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De 3 losse in het begin van een toer tellen als eerste stokje!
Tr 01: 11 losse, begin in de 4e losse vanaf de haaknaald, 7stk, 5stk in 1, werk nu verder aan de
andere kant van de ketting, 7stk, 4stk in 1 ( gebruik hier de onderste losse van de beginlossen ), sluit
met 1hv in de 3e losse
(24)
Tr 02: 3L, 7stk, 5x (2stk in 1), 7stk, 4x (2stk in 1), 1stk in de sluitsteek, sluit met 1hv in de 3e losse (34)
Tr 03: 1 L, 7v, 2hst in 1, 1hst, 7x (2stk in 1), 1hst, 2hst in 1, 15v, sluit met 1hv in de 1e vaste.

(42)

We haken verder in doorlopende toeren.
Tr 04: 1 L, 1v in iedere achterste lus, (begin in de sluitsteek en eindig in de sluitsteek)

(43)

Tr 05 - 07: 1v in iedere steek

(43)

Tr 08: 9v, 8x (2v sam), 18v

(35)

Tr 09: 8v, 5x (2v sam), 17v

(30)

Tr 10: 6v, 5x (2v sam), 14v

(25)

Tr 11: 5v, 3x (2v sam), 14v

(22)

Vul het voetje stevig op. Zorg wel dat de onderkant niet te bol wordt.
Tr 12 - 22 : 1v in iedere steek

(22)

Doe de schoenen aan zodat je niet gaat overvullen!
Tr 23: 3v, 2v in 1, 12v, 2v in 1, 5v

(24)

Tr 24 - 35: 1v in iedere steek

(24)

Vul het been op en blijf verder opvullen tijdens het haken.
1v met kleurwissel naar kleurnr 514, markeer deze laatste steek nu als toereinde, je bent nu
middenachter. Indien dit niet zo is, pas dan je steken aan.
Tr 36 - 39: 1v in iedere steek

(24)

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, maar hecht NIET af. Ga verder met toer 1 van het lichaam
bij dit been.
Lichaam:
Neem het eerst gehaakte been en tel 7 steken terug (dus 2hv en 5v terug) plaats daar een markering.
Tr 01: we haken verder, 8v (deze worden op het eindtotaal niet meegeteld), 3L, neem het eerste
been en haak verder in de gemarkeerde steek als volgt, 1v (je benen zijn nu verbonden), 23v op dit
been, 1v in iedere losse (3 dus) 24v op het andere been, 1v op iedere losse (ook 3 dus), plaats een
markering op deze laatste steek als toereinde
(54)
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Foto komt uit een ander patroon van mij, maar het principe blijft hetzelfde.
Tr 02 - 12: 1v in iedere steek

(54)

Tr 13: *7v, 2v sam* x 6

(48)

1v met kleurwissel naar huidskleur, plaats je markering op deze laatste vaste als toereinde. Dit
verandert je stekenaantal NIET. Je zou nu midden achter moeten zijn, pas je steken aan indien dit
niet zo is.
Tr 14: 1v in iedere steek

(48)

Vul verder op.
Tr 15: 11v, 2x *2v sam*, 19v, 2x *2v sam*, 10v

(44)

Tr 16: 11v, 2v sam, 19v, 2v sam, 10v

(42)

Tr 17 - 30: 1v in iedere steek

(42)

Vul het lichaam stevig op.
We gaan nu de armen aanhaken.
Neem een arm, tel 1 steek vooruit en plaats een markering op deze steek. Dit is de eerste steek die je
gebruikt om de linkerarm vast te haken. Bij de rechterarm moet je 8 steken vooruit tellen.
Indien de arm niet mooi tegen het lichaam zit, neem dan 1 of 2 steken verder om aan te haken op de
arm.
Tr 31: 12v, steek je haaknaald door de gemarkeerde steek van de arm EN in de volgende steek van
het lichaam (zie foto 1), haak een vaste, herhaal nog in de zes volgende steken, 14v, steek je
haaknaald door de gemarkeerde steek van de arm EN in de volgende steek van het lichaam, haak een
vaste, herhaal nog voor de 6 volgende steken, 2v
(42)

Aangehaakte armen
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Tr 32: 12v, 8v op de onbewerkte steken van de linkerarm, 14v op het lichaam, 8v op de onbewerkte
steken van de rechterarm, 2v
(44)
Tr 33: 4v, 2v sam, 19v, 2v sam, 17v

(42)

Tr 34: 1v in iedere steek

(42)

Tr 35: *5v, 2v sam* x 6

(36)

Tr 36: 1v in iedere steek

(36)

Tr 37: *4v, 2v sam* x 6

(30)

Tr 38: *3v, 2v sam* x 6

(24)

Vul stevig op, vooral aan de schouders en de nek.
Tr 39: *2v, 2v sam* x 6

(18)

Tr 40 - 42: 1v in iedere steek

(18)

Vul de nek stevig op. Ik plaatste een ijzerdraad om de nek te verstevigen. Neem een stuk ijzerdraad
van ongeveer 20 cm en plooi hem dubbel. Draai de draad om mekaar en breng een stuk tape rond het
uiteinde om scherpe kanten te vermijden.
Steek je draad in het hoofd ter versteviging en het andere eind in het lichaam.
We haken nu het hoofd.
Tr 43: *2v, 2v in 1* x 6

(24)

Tr 44: *3v, 2v in 1* x 6

(30)

Tr 45: *4v, 2v in 1* x 6

(36)

Tr 46: *5v, 2v in 1* x 6

(42)

Tr 47: *6v, 2v in 1* x 6

(48)

Tr 48: *7v, 2v in 1* x 6

(54)

Tr 49: *8v, 2v in 1* x 6

(60)

Tr 50: *9v, 2v in 1* x 6

(66)

Tr 51 – 56: 1v in iedere steek

(66)

Tr 57: 1v in iedere steek, markeer in deze toer eender welke steek aan de voorkant; Op deze toer
komen naderhand de ogen.
(66)
Tr 58: 1v in iedere steek

(66)

Tr 59: *9v, 2v sam* x 6

(60)

Tr 60: *8v, 2v sam* x 6

(54)
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Tr 61: *7v, 2v sam* x 6

(48)

Tr 62: *6v, 2v sam* x 6

(42)

Vul het hoofd stevig op en positioneer je ogen op de rij met je gemarkeerde steek. Laat 7 steken
tussen de ogen.

Zet de veiligheidsdopjes op de ogen.
Tr 63: *5v, 2v sam* x 6

(36)

Tr 64: *4v, 2v sam* x 6

(30)

Tr 65: *3v, 2v sam* x 6

(24)

Tr 66: *2v, 2v sam* x 6

(18)

Vul het hoofd terug stevig op.
Tr 67: *1v, 2v sam* x 6

(12)

Tr 68: *2v sam* x 6

(6)

Hecht af, rijg je draad door de voorste lussen van de overblijvende steken en trek hem vast. Werk alle
einddraadjes onzichtbaar weg.
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.
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Borduur het neusje 1 toer lager dan de onderkant van de ogen.
Plaats de mond 2 toeren lager dan de neus. Doe wat blush op de wangen en plak wat wimpertjes
bovenop de ogen.

Haren:

In de kleur die je verkiest.
Knip een aantal draden van 40 cm om de haren te maken. Steek je haaknaald in het hoofd, (foto 1),
neem je draad dubbel en trek hem door (foto 2), sla de draad om de naald en haal ze door de lus
(foto 3). Door de dikte van het garen dat ik gebruikte voor de haren, heb ik maar 1 rij moeten doen.
Ik ben begonnen op de 3e toer boven de ogen en zo schuin naar beneden langs he gezicht richting
nek. Ik eindigde op toer 19 (geteld vanaf de MR). Heb je dunner garen, doe dan 2 of 3 toeren met
haren. Hou nu de pop ondersteboven en maak een paardenstaart. Gebruik een draadje van dezelfde
kleur om de staart bij elkaar te houden. Neem nu een sierelastiekje en haal de staart maar voor de
helft door de elastiek. Je hebt nu op het hoofd een weelderige haardos. Versier de haren waar je het
elastiekje ziet. Klaar 
Uiteraard kan je ook een kapsel naar eigen keuze maken 

Jas:
Met kleurnr 514 en haaknaald 2.5 mm. De beginlossen tellen NIET als eerste stokje.
Rij 01: Zet hakend 70 stokjes op, 3 L, khw

(70)
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Rij 02: 1stk, *2stk in 1* x 68, 1stk, 3 L, khw

(138)

Rij 03 – 07: 1stk in iedere steek, 3 L ,khw

(138)

Rij 08: 1stk in iedere steek, wissel bij de laatste steek naar wit, 3 L ,khw

(138)

Hecht groen af.
Rij 09: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek, wissel bij de laatste steek naar rood, 1 L ,khw
Hecht wit af.

(138)

Rij 10 – 14: 1v in iedere steek, 1 L, khw

(138)

Rij 15: 1v in iedere steek, wissel bij de laatste steek naar wit, 1 L, khw

(138)

Hecht rood af.
Rij 16: 1v in iedere steek, wissel bij de laatste steek naar groen, 3 L, khw

(138)

Hecht wit af.
Rij 17: alleen in de achterste lussen, 1stk in iedere steek, 3 L, khw

(138)

Rij 18 – 21: 1stk in iedere steek, 3 L , khw

(138)

Rij 22: 1stk in iedere steek, wissel bij de laatste steek naar wit, 1 L, khw

(138)

Hecht groen af.
Rij 23 – 29: herhaal rij 9 tot en met rij 15

(138)

Hecht af!
Rij 30: Met wit, met de goede kant boven en alleen in de achterste lussen, hecht aan met 1hv, 1hv in
iedere steek.
(138)
Hecht af.
Rij 31: met fluffy en de opzetrij naar je toe, hecht aan met 1v in de 1e overgebleven lus van rij 9 (zie
foto), 1v in iedere steek. Hecht af.
(138)

Herhaal rij 31 ook bij de andere overgebleven. Bij de laatste rij overgebleven lussen doe je dit
NIET!! Deze is pas voor later.
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Je hebt nu dus 3 rijen met fluffy op de jas.
Borduur de sterretjes met wit op de jas volgens de foto’s.

Bovenkant jas:
Met kleurnr 514. De beginlossen tellen NIET als eerste stokje.
Rij 01: met de goede kant boven, hecht aan met 1v in het 1e stokje van je opzetrij, 3v, 2v sam,
*4v, 2v sam* x 4, 2v, 2v sam, 2v, 2v sam, 2v, *2v sam, 4v* x 5, 3 L, khw
(58)

Rij 02: 1stk in iedere steek, 3 L, khw

(58)

Rij 03: *5stk, 2stk sam* x 3, *4stk, 2stk sam* x 2, 4stk, *2stk sam, 5stk* x 3, 3 L, khw

(50)

Rij 04: 1stk in iedere steek, 3 L, khw

(50)

Rij 05: 7stk, 14 L, sla 10 steken over, 16stk, 14 L, sla 10 steken over, 7stk, 3 L, khw

(30stk+28L)
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De lossen vormen de armsgaten. Let er op dat je bij de volgende rij IN de lossen haakt en niet in de
ruimte.
Rij 06: 5stk, 2stk sam, 14stk, 2stk sam, 12stk, 2stk sam, 14stk, 2stk sam, 5stk, 3 L, khw

(54)

Rij 07: *4stk, 2stk sam* x 2, 2stk, *2stk sam, 4stk* x 4, 2stk sam, 2stk, *2stk sam, 4stk* x 2, 3 L, khw
(45)
Rij 08: 3stk, 2stk sam, 4stk, 2stk sam x 2, 4stk, 2stk sam, 7stk, 2stk sam, 4stk, 2stk sam x 2, 4stk,
2stk sam, 3stk, wissel bij de laatste steek naar fluffy, 1 L, khw
(37)
Hecht groen af.
Rij 09: 1v in iedere steek, 1v in ieder rij-einde, 1v in iedere overgebleven rode lus aan de onderkant,
1v in ieder rij-einde, sluit met 1hv in de 1e steek, 30 L. Hecht af.
Hecht aan de andere kant, in de hoek van de kraag, aan met 1v, 30 L, hecht af.
Werk alle draadjes onzichtbaar weg.
Haak met rood een ketting van 131 L, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 1hv in iedere losse.
Hecht af. Rijg de ketting om en om door de opzetrij stokjes in de taille.
Mouwen:
Met kleurnr 514.
Tr 01: hecht aan met 1v in het midden onder de arm, 1v in iedere steek en in iedere lus, haak ook 1v
in het beentje van het stokje, wissel naar fluffy, sluit met 1hv in de 1e steek
(26)
Tr 02: 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek.

(26)

Hecht af.
Doe hetzelfde aan de andere mouw.

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.
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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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