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¨Patrieske’s Onesie”

© 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

Het is NIET toegestaan om dit patroon te delen, te publiceren of verder te
verkopen!
Het Popje wordt ongeveer 22 cm hoog. Afhankelijk van het gebruikte garen en de haakspanning.
Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © juni 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.
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Dit patroon is enkel voor de onesie. Het patroon voor de pop vind je als gratis
download op mijn website.
Materialen:
Hier verkrijgbaar: http://liemaswol.nl/
Scheepjes Catona:
Kleurnr 385 Mintgroen – 30 gr

Kleurnr 253 Tropic – 10 gr

Haaknaald 2 mm
4 pareltjes van 3 – 5 mm (dienen als knoopjes)
Wat versiering voor op de pantoffels.
Vulling
Stuk stevig karton voor in de zolen.
Steken en Afkortingen:
MR – Magische ring
L – Losse
Hv – Halve vaste
V – Vaste
Hst – half stokje
Stk – stokje
Dst – dubbel stokje
RSTkV – Reliëf stokje voor
RSTkA – Reliëf stokje achter
2v in 1 – 2 vaste in 1 steek
2v sam – 2 vaste samen haken
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.
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Patroon:
Pantoffel 2x:
Met kleurnr 253.
Tr 01: 6L, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 2v in 1, 3v, 4v in 1, haak verder aan de andere kant
van de ketting, 3v, 2v in 1
(14)
Tr 02: 1v, 2v in 1, 3v, 2v in 1, 2v, 2v in 1, 3v, 2v in 1, 1v

(18)

Tr 03: *2v in 1* x 2, 5v, *2v in 1* x 4, 5v, *2v in 1* x 2

(26)

Tussenstap: 2hv, 1L, khw (je gaat nu 1 toer terug haken zodat de mooie kant van je werk aan de
bovenkant komt  )
Tr 04: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e vaste

(26)

Hecht af.
Neus van de pantoffel:
Met kleurnr 253.
Rij 01: tel 7 steken vooruit en hecht daar aan met 1v, 1v, *2v sam* x 2, 3v, *2v sam* x 2, 2v, 1L, khw(11)

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

(11)

Rij 03: 2v, 2v sam, 3v, 2v sam, 2v, 1L, khw

(9)

Rij 04: 1v in iedere steek, 1L, khw

(9)

Rij 05: 2v, 2v sam, 1v, 2v sam, 2v

(7)

We haken verder langs de rij-eindes richting zool
Rij 06: 1v in dezelfde steek als je laatste vaste, 3v in het rij-eindes, 11hv op de zool, 4v in de rij-eindes,
sluit met 1hv op de 1e steek bovenop.
Hecht af.
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Haak nu met kleurnr 253 nog een zool van toer 01 tot en met toer 03. 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. (foto 1)
Met de goede kant van de zool naar je toe, neem de volgende steek EN de ertegenover liggende
overgebleven lus op je pantoffel (foto 2), haak 1hv, herhaal helemaal rondom. Vergeet niet je karton
tussen de zolen te steken alvorens je helemaal rond bent.

Hecht af. Werk alle einddraadjes onzichtbaar weg. Lijm wat versiering op de bovenkant.

Onesie:
Met kleurnr 385.
Rij 01: 20 L, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 2v, (1v+2L+1v) in 1 steek, 3v, (1v+2L+1v) in 1 steek,
5v, (1v+2L+1v) in 1 steek, 3v, (1v+2L+1v) in 1 steek, 2v, 1L, khw
(23v+8L)
Rij 02: 3v, (1v+2L+1v) in 1 steek, 5v, (1v+2L+1v) in 1 steek, 7v, (1v+2L+1v) in 1 steek, 5v, (1v+2L+1v) in 1
steek, 3v, 1L, khw
(31v+8L)
Rij 03: 4v, (1v+2L+1v) in 1 steek, 7v, (1v+2L+1v) in 1 steek, 9v, (1v+2L+1v) in 1 steek, 7v, (1v+2L+1v) in 1
steek, 4v, 1L, khw
(39v+8L)
Rij 04: 6v, 6L, sla de vasten over, 1v in de volgende losse-ruimte, 11v, 1v in de losse-ruimte, 6L, sla de
vasten over, 1v in de volgende losse-ruimte, 5v, 1L, khw
(25v+12L)
Rij 05: 1v in ieder steek (hier haak je ook IN de losse en niet in de ruimte), 1L, khw

(37)

Rij 06: 1v in ieder steek, 1L, khw

(37)

Rij 07: 6v, 2v in 1, 4v, 2v in 1, 13v, 2v in 1, 4v, 2v in 1, 6v, 1L, khw

(41)
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Rij 08: 1v in ieder steek, 1L, khw

(41)

Rij 09: 2v, 2v in 1, 17v, 2v in , 17v, 2v in 1, 2v, 1L, khw

(44)

Rij 10: 1v in ieder steek, 1L, khw

(44)

Rij 11: 1v in ieder steek, 2L, khw

(44)

De keerlossen tellen NIET als stokje!
Rij 12: 1stk in iedere steek, 2L, khw

(44)

We haken in de volgende toer met de boordsteek. Wie deze niet kent kan even een kijkje nemen op deze
link; https://www.youtube.com/watch?v=mOAFTH2vLP8 Wendy Rademaker legt het heel goed uit.
Rij 13: 2stk, *1RSTKV, 1RSTKA* x 20, 2stk, sluit met 1hv in het 1e stokje.

(44)

We haken verder in doorlopende toeren.
Tr 01: 1L, begin in de sluitsteek, 1v in iedere steek

(44)

Tr 02 – 06: 1v in iedere steek

(44)

Tussenstap: 1v.
We haken nu de linker broekspijp.
Tr 07: 1v, markeer deze vaste als BEGIN van de toer, 21v, 3L

(22v+3L)

Tr 08: 1v op de gemarkeerde beginsteek, 21v, 3v op de losse tussen de benen, markeer de laatste vaste
als einde toer
(25)

Tr 09 – 19: 1v in iedere steek

(25)

Tr 20: *3v, 2v sam* x 5

(20)

Tussenstap: 1v, 1hv, markeer de hv als einde toer
Tr 21: 2L (telt niet als stokje), begin in dezelfde steek, 1stk in iedere steek, sluit met 1hv in het 1e stokje
(20)
Tr 22 - 23: 2L, *1RSTKV, 1RSTKA* x 10, sluit met 1hv in het 1e stokje.

(20)
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Hecht af.
We haken nu de rechter broekspijp.
Tr 07: hecht aan met 1v op de middelste losse tussen de benen, markeer deze vaste als BEGIN van de
toer, 1v op de volgende losse, 22v, 1v op de losse tussen de benen, markeer de laatste vaste als einde
toer
(25)

Tr 08 – 19: 1v in iedere steek

(25)

Tr 20: *3v, 2v sam* x 5

(20)

Tussenstap: 3v, 1hv, markeer de hv als einde toer
Tr 21: 2L (telt niet als stokje), begin in dezelfde steek, 1stk in iedere steek, sluit met 1hv in het 1e stokje
(20)
Tr 22 - 23: 2L, *1RSTKV, 1RSTKA* x 10, sluit met 1hv in het 1e stokje.

(20)

Hecht af.
Rand en kraag:
Met kleurnr 385.
Tr 01: we haken in de rij-eindes naar de kraag toe als volgt; Hecht aan met 1v in het laagste deeltje van
het stokje (zie foto), 1v in hetzelfde stokje, *5L, 1hv in de zijkant van de vaste, 4v* x 3, 5L, 1hv in de
zijkant van de vaste, 1v, 3v in 1 op de eerste steek van de kraag, 17v, 3v in 1, 15v in de rij-eindes naar
beneden, 1L, khw
(56)
Tr 02: 39hv, *1hv IN iedere losse (=5), 4hv* x 3, 1hv IN iedere losse (=5), 2hv
Hecht af.
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Mouwen:
Met kleurnr 385.
Tr 01: hecht aan met 1v in de middelste steek onderaan de arm, 15v

(16)

Tr 02: *3v, 2v in 1* x 4

(20)

Tr 03 - 11: 1v in iedere steek

(20)

Tr 12: *3v, 2v sam* x 4

(16)

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

(14)

Tussenstap rechterarm: 3v, 1hv
Tussenstap linkerarm: 2v, 1hv
Tr 14: 2L (telt niet als stokje), begin in dezelfde steek, 1stk in iedere steek, sluit met 1hv in het 1e stokje
(14)
Tr 15: 2L, *1RSTKV, 1RSTKA* x 7, sluit met 1hv in het 1e stokje.

(14)

Hecht af. Doe hetzelfde met de andere mouw.
Werk alle einddraadjes onzichtbaar weg. Naai de pareltjes vast tegenover de knoopsgaten.
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Haak met kleurnr 253 nog een ketting van 101 losse, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 1hv in
iedere steek.
Hecht af.
Werk alle einddraadjes onzichtbaar weg. Rijg de ketting onder de voorste reliëf stokjes door.
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
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