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Pompoelientje
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Ravelry: De Vrolijke Vlinders / Patricia Stassart

Het is NIET toegestaan om dit patroon te delen, te publiceren of verder te
verkopen!
Moeilijkheidsgraad: **
Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © 2018 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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Materialen:
Katoen Catona: 125 m op 50 gr





Oranje kleurnr 281 – 100 gr
Bruin kleurnr 254 – 25 gr
Huidskleur kleurnr 263 – 60 gr
Groen kleurnr 513 – 50 gr

2 veiligheidsoogjes 10 mm
Vulling
Haaknaald 2.5 mm
Maasnaald
Schaar
Stevig materiaal (karton of harde plastiek) voor in de zooltjes
Klein dopje van tandpaste of iets dergelijks (wordt nadien terug verwijderd)
Steken en Afkortingen:
MR – Magische ring
L – Losse
Hv – Halve vaste
V – Vaste
Ov – omgekeerde vaste
Hst – half stokje
Stk - stokje
2v in 1 – 2 vaste in 1 steek - meerderen
2v sam – 2 vaste samen haken – minderen
2hst sam – 2 halve stokjes samen haken – minderen
3v sam – 3 vaste samen haken - minderen
BLO – alleen de achterste lussen
FLO – alleen de voorste lussen
khw – keer het werk
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*…..* herhaal (hh) wat tussen ** staat
(..) op het einde van de regel geeft aan hoeveel steken je hebt na die toer of rij.
De pop kan volledig zelf staan als je goed hebt opgevuld en wordt 36 cm met de voorgestelde
materialen.

De kleuren op de foto’s kunnen afwijken van de te gebruiken kleuren.
Belangrijk!!! Volg het patroon op de volgorde die gegeven wordt.

Arm:
Met huidskleur.
Maak 5 vingers voor één hand (4 vingers en 1 duim). Net voor je aan de hand begint, maak je de
wijsvinger.

Vingers:
Pink en duim 2x
Tr 01: MR met 5v

(5)

Tr 02 – 04: 1v in iedere steek, hecht af en duw je afgehecht draadje in je vinger

(5)

Middenvinger 2x
Tr 01: Mr met 5v

(5)

Tr 02 – 06: 1v in iedere steek, hecht af en duw je afgehecht draadje in je vinger

(5)

Ring- en wijsvinger 2x
Hecht je wijsvinger NIET af
Tr 01: Mr met 5v

(5)

Tr 02 – 05: 1v in iedere steek, hecht af en duw je afgehecht draadje in je vinger

(5)
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Linker hand / arm:
Tr 01: 3v op de wijsvinger, 3v op de middenvinger, 3v op de ringvinger, 5v op de pink, 2v op de
ringvinger, 2v op de middenvinger, 2v op de wijsvinger

(20)

Tr 02 – 03: 1v in iedere steek

(20)

Tr 04: 2v, *1v door duim en hand* x 2, 16v

(20)

Tr 05: 2v, 3v op de duim, 16v

(21)

Tr 06: 1v, 2v sam, 5v, 2v sam, 3v, 2v sam, 6v

(18)

Tr 07: *4v, 2v sam* x 3

(15)

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

(12)

Neem een stuk ijzerdraad van 17 cm. Maak aan ieder uiteinde een lus van ongeveer 2 cm. Doe wat tape
er rond.

We maken buigbare vingers. Neem de pijpreiniger dubbel en draai hem vast ineen. Duw het lusje in de
vinger en laat de rest naar boven uit de hand steken. Doe dit zo met de 4 vingers en de duim. Vul de hand
voorzichtig op. Draai nu de “steeltjes” die uit de hand steken mooi samen in elkaar. Doe wat tape rond
het uiteinde. Plaats het lusje van de ijzerdraad in de hand aan de binnenkant. Doe tape rond draad en
pijpreinigers. Je kan nu de arm ook plooien zodra hij klaar is.

Tr 09: 1v in iedere steek

(12)

Tr 10: *3v, 2v in 1* x 3

(15)

Vul tijdens het haken je arm stelselmatig op. Zo verdeelt de vulling zich netjes rond de pijpreinigers.
Tr 11 - 26: 1v in iedere steek

(15)
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Hecht af.
Tel 5 steken terug vanaf je laatst gehaakte halve vaste en plaats een markering. Dit word je eerste steek
voor het vasthaken van de linkerarm.

Rechter hand/arm:
Tr 01: 2v op de wijsvinger, 2v op de middenvinger, 2v op de ringvinger, 5v op de pink, 3v op de
ringvinger, 3v op de middenvinger, 3v op de wijsvinger

(20)

Tr 02 – 03: 1v in iedere steek

(20)

Tr 04: 17v, *1v door duim en hand* x 2, 1v

(20)

Tr 05: 17v, 3v op de duim, 1v

(21)

Tr 06: 4v, 2v sam, 3v, 2v sam, 5v, 2v sam, 3v

(18)

Tr 07: *4v, 2v sam* x 3

(15)

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

(12)

Neem een stuk ijzerdraad van 17 cm. Maak aan ieder uiteinde een lus van ongeveer 2 cm. Doe wat tape
er rond. (zie foto linker hand)
We maken buigbare vingers. Neem de pijpreiniger dubbel en draai hem vast ineen. Duw het lusje in de
vinger en laat de rest naar boven uit de hand steken. Doe dit zo met de 4 vingers en de duim. Vul de hand
voorzichtig op. Draai nu de “steeltjes” die uit de hand steken mooi samen in elkaar. Doe wat tape rond
het uiteinde. Plaats het lusje van de ijzerdraad in de hand aan de binnenkant. Doe tape rond draad en
pijpreinigers. Je kan nu de arm ook plooien zodra hij klaar is. (zie foto linkerhand)
Tr 09: 1v in iedere steek

(12)

Tr 10: *3v, 2v in 1* x 3

(15)

Vul tijdens het haken je arm stelselmatig op. Zo verdeelt de vulling zich netjes rond de pijpreinigers.
Tr 11 - 26: 1v in iedere steek

(15)

Hecht af.
Markeer de eerste steek NA de laatst gehaakte halve vaste. Dit word je eerste steek voor het vasthaken
van de rechterarm.

Voet / Been 2x:
Met huidskleur
Tr 01: 12 L, begin in de 2e losse vanaf de haaknaald, 2v in 1, 9v, 4v in de laatste losse, we werken verder
aan de andere kant van de opzetketting, 9v, 2v in 1
(26)
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Tr 02: 1v, 2v in 1, 9v, 2x (2v in 1, 1v), 9v, 2v in 1, 1v

(30)

Tr 03: 2x (2v in 1, 1v), 2v in 1, 6v, 4x (2v in 1, 1v), 2v in 1, 7v, 2v in 1, 1v, 2v in 1

(40)

Tr 04: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek

(40)

Tr 05 - 06 : 1v in iedere steek

(40)

Tr 07: 15v, 6x 2v sam, 13v

(34)

Tr 08: 14v, 5x 2v sam, 10v

(29)

Tr 09: 12v, 2x 2v sam, 1v, 2x 2v sam, 8v

(25)

Plaats het kartonnen zooltje in de voet.
Tr 10: 10v, 5x 2v sam, 5v

(20)

Tr 11: 8v, 5x 2v sam, 2v

(15)

Tr 12 – 15: 1v in iedere steek

(15)

Vul het voetje stevig op.
Tr 16: 3v, 2x 2v in 1, 10v

(17)

Tr 17 – 23: 1v in iedere steek

(17)

Vul het been op en blijf verder opvullen tijdens het haken.
Tr 24: 4v, 2x 2v sam, 6v, 2hst in 1, 2hst in 1, 1v

(17)

Tr 25: 12v, 2x 2v sam, 1v

(15)

Tr 26 – 27: 1v in iedere steek

(15)

Tr 28: *4v, 2v in 1* x 3

(18)

Tr 29: 1v in iedere steek

(18)

Tr 30: *5v, 2v in 1* x 3

(21)

Tr 31 – 32: 1v in iedere steek

(21)

Tr 33: *6v, 2v in 1* x 3

(24)

Tr 34: 1v in iedere steek

(24)

Tr 35: 10v (je bent nu midden achter), verander bij de 10e vaste van kleur naar oranje. Markeer je
laatste steek als toereinde. Dit verandert het steken aantal NIET, Pas desnoods het aantal benodigde
steken aan om middenachter uit te komen.
Tr 36 - 37: 1v in iedere steek
(24)
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Tr 38: 1v in iedere steek, 2hv, hecht af
Haak het tweede been op dezelfde manier tot en met toer 37 en ga dan met toer 38 hieronder verder.
Tr 38: 1v in iedere steek

(24)

We gaan nu de benen samen haken.
Neem het eerst gehaakte been en tel 8 steken terug, markeer deze steek. (2 halve vaste en 6 vaste dus
terug tellen).
Tr 39: 8v, 2L, 1v in de gemarkeerde steek van been 1, 23v, 1v op iedere losse, 24v op het 2e been (je gaat
nu voorbij de markering gaan), 1v op iedere losse, markeer nu je laatst gehaakte steek als toereinde.(52)
Tr 40: 1v in iedere steek

(52)

Tr 41: *11v, 2v sam* x 4

(48)

Tr 42 – 43: 1v in iedere steek

(48)

Tr 44: *6v, 2v sam* x 6

(42)

Tr 45: 1v in iedere steek

(42)

Tr 46: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek

(42)

Tr 47: 1v in iedere steek
Verander de kleur naar huidskleur

Tr 48: *5v, 2v sam* x 6

(36)

Tr 49: 1v in iedere steek

(36)

Tr 50: 10v, 2x 2v sam, 13v, 2x 2v sam, 5v

(32)

Tr 51 - 55: 1v in iedere steek

(32)

Vergeet niet om stevig verder op te vullen.
Tr 56: *7v, 2v in 1* x 4

(36)

Tr 57: 1v in iedere steek

(36)

Tr 58: *8v, 2v in 1* x 4

(40)
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Tr 59 - 60: 1v in iedere steek

(40)

Tr 61: 19v, *2hst in 1* x 4, 1v, 1hv, 1v, *2hst in 1* x 4, 10v

(48)

Tr 62: 19v, 8hst, 1v, 1hv, 1v, 8hst, 10

(48)

v

Tr 63: 19v, *2hst sam* x 4, 1v, 1hv, 1v, *2hst sam* x 4, 10v

(40)

We gaan nu de armen aanhaken.
Tr 61: 12v, steek je haaknaald door de gemarkeerde steek van de linkerarm EN in de volgende steek van
het lichaam (zie foto),

haak een vaste, herhaal nog in de zes volgende steken, 13v op het lichaam, steek je haaknaald door de
gemarkeerde steek van de rechterarm EN in de volgende steek van het lichaam, haak een vaste, herhaal
nog voor de 6 volgende steken, 1v op het lichaam
(40)

Aangehaakte armen
Tr 62: 12v, 8v op de onbewerkte steken van de linkerarm, 13v op het lichaam, 8v op de onbewerkte
steken van de rechterarm, 1v
(42)
Tr 63: 1v in iedere steek

(42)

Vul het lichaam stevig op. Plooi je ijzerdraad naar het midden toe. Plooi nu je draad naar boven. Je hebt
nu ondersteuning voor de nek. Doe tape rond de 2 draden samen en het uiteinde.
Tr 64: *5v, 2v sam* x 6

(36)

Tr 65: *4v, 2v sam* x 6

(30)

Vul stevig verder op. Vooral de borsten en de schouders.
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Tr 66: *3v, 2v sam* x 6

(24)

Tr 67: *2v, 2v sam* x 6

(18)

Voor wie een wit gelaat wil, moet nu de kleur wisselen naar wit.
Tr 68: *1v, 2v sam* x 6

(12)

Tr 69 - 71: 1v in iedere steek

(12)

Vul de nek stevig op.

We haken nu het hoofd.
Tr 72: *1v, 2v in 1* x 6

(18)

Tr 73: *2v, 2v in 1* x 6

(24)

Tr 74: *3v, 2v in 1* x 6

(30)

Tr 75: *4v, 2v in 1* x 6

(36)

Tr 76: *5v, 2v in 1* x 6

(42)

Tr 77: *6v, 2v in 1* x 6

(48)

Tr 78: *7v, 2v in 1* x 6

(54)

Tr 79: *8v, 2v in 1* x 6

(60)

Tr 80: *9v, 2v in 1* x 6

(66)

Tr 81 – 85: 1v in iedere steek

(66)

Tr 86: 1v in iedere steek, markeer in deze toer eender welke steek aan de voorkant; Op deze toer komen
naderhand de ogen.
(66)
Tr 87: 1v in iedere steek

(66)

Tr 88: *9v, 2v sam* x 6

(60)

Tr 89: *8v, 2v sam* x 6

(54)
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Tr 90: *7v, 2v sam* x 6

(48)

Tr 91: *6v, 2v sam* x 6

(42)

Tr 92: *5v, 2v sam* x 6

(36)

Tr 93: *4v, 2v sam* x 6

(30)

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

Verwijder je vulling en zet de veiligheidsdopjes op de ogen.
Tr 94: *3v, 2v sam* x 6

(24)

Tr 95: *2v, 2v sam* x 6

(18)

Vul het hoofd terug stevig op.
Tr 96: *1v, 2v sam* x 6

(12)

Tr 97: *2v sam* x 6

(6)

Hecht af, rijg je draad door de voorste lussen van de overblijvende steken en trek hem vast. Stop je
draad in.

Hoed:
Pompoenblaadjes: 7x
Met oranje
Rij 01: 11 losse, begin in de 2e losse vanaf de haaknaald, 9v, 3v in 1, haak verder aan de andere kant van
de ketting, 9v, 1L, khw
(21)
Rij 02: 9v, 1hst, 2stk + 1dst + 2stk in 1, 1hst, 9v, 1L, khw

(25)

Rij 03: 13hv, 3 losse, 1hv op dezelfde plaats als je laatste halve vaste, 12hv
Hecht af.
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Hecht het zevende blaadje NIET af.

We gaan de blaadjes samen haken als volgt;
Haak bij het 7e blaadje op het einde 1 losse, steek je haaknaald in de eerste steek op de korte kant
(blaadje 1 genoemd) EN door het midden van het volgend blaadje (blaadje 2 genoemd) (zie foto), haak
een vaste, neem de volgende steek van blaadje 1 EN de volgende steek van blaadje 2 en haak 1v, doe
hetzelfde met de volgende steek van beide blaadjes.

Neem blaadje 3 en steek je haaknaald in de eerste steek op de korte kant (blaadje 3) EN door het midden
van het blaadje 1, haak een vaste, neem de volgende steek van blaadje 3 EN de volgende steek van
blaadje 1 en haak 1v, doe hetzelfde met de volgende steek van beide blaadjes.
Neem blaadje 4 en steek je haaknaald in de eerste steek op de korte kant (blaadje 4) EN door het midden
van het blaadje 3, haak een vaste, neem de volgende steek van blaadje 4 EN de volgende steek van
blaadje 3 en haak 1v, doe hetzelfde met de volgende steek van beide blaadjes.
Herhaal deze stappen tot alle blaadjes samen gehaakt zijn. Het laatste blaadje verbind je ook met het
eerste. Dit kan wat moeilijk gaan, maar met wat geduld lukt dat wel 
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Sluit met 1hv iin de 1e steek en wissel naar groen.
Tr 01: 1L, Alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek

(21)

Tr 02: *1v, 2v sam* x 7, sluit met 1hv in de 1e steek

(14)

Tr 03: 2v sam x 7, sluit met 1hv in de 1e steek

(7)

Haak verder in doorlopende toeren.
Tr 04 – 06: 1v in iedere steek

(7)

Hecht af met een lange draad. Rijg je draad door de voorste lussen en trek het gaatje dicht. Breng je
draad door het steeltje naar de onderkant om nadien de pompoenblaadjes op het hoofd vast te naaien.

Groene blaadjes van de hoed 2x:
Tr 01: MR met 6 v

(6)

Tr 02: 2v in iedere steek

(12)

Tr 03: *1v, 2v in 1* x 6

(18)

Tr 04: 2L, Keer je werk om, we gaan terug haken, 3dst, 2stk in 1, 2hst, 2v, 1hv, 3L, 1hv op dezelfde plaats
als de vorige halve vaste, 2v, 2hst, 2stk in 1, 3dst, 2L, 1hv
Tr 05: 2hv rond de beginlosse van vorige toer, 10hv, 1hv in het gaatje van de 3 losse van vorige toer, 3L,
1hv in hetzelfde gaatje, 10hv, 2hv rond de eindlosse van vorige toer
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Haak nog 5 losse en hecht af met een draad van 7 cm.
Naai de twee groene blaadjes willekeurig vast net boven de overgebleven lussen van de pompoenhoed.

Haren: met bruin
We haken alle rijen in de achterste lussen!!! We tellen de beginlosse NIET als steek mee.
Tr 01: 20 losse, begin in de 3e losse vanaf de haaknaald, 18hst, 2L, khw

(18)

Tr 02: 18hst, 5L, khw

(18)

Tr 03: begin in de 3e losse vanaf de haaknaald, 1hst in iedere losse, 18hst, 2L, khw

(21)

Tr 04 – 13: herhaal toer 2 en 3 nog 5x
Tr 14: 9hst, 2L, khw

(9)

Tr 15 – 19: 9hst, 2L, khw

(9)

Tr 20: 9hst, 14L, khw
Tr 21: begin in de 3e losse vanaf de haaknaald, 1hst op iedere losse (=12), 9hst, 2L, khw

(21)

Tr 22: 18hst, 5L, khw

(18)

Tr 23: begin in de 3e losse vanaf de haaknaald, 1hst in iedere losse, 18hst, 2L, khw

(21)

Tr 24 – 31: herhaal toer 22 en 23 nog 4x

We haken nu de korte kanten samen.
Keer je werk na rij 31, neem de eerste steek EN de eerste losse van de opzetketting en haak 1v (zie foto),
doe dit nu ook met de volgende 17 steken. Hecht af.
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Draai je werk met de goede kant naar buiten. Neem een lange draad en neem telkens de 2 uitspringende
lusjes op. (foto 1) Doe dit helemaal rond. Trek de draden aan zodat het gaatje dicht gaat. (foto 2), leg een
knoop in de draden zodat deze niet meer los komen. Werk alle draadjes onzichtbaar weg.

Schoenen 2x:
Met groen.
Tr 01: 12 L, begin in de 2e losse vanaf de haaknaald, 2v in 1, 9v, 4v in de laatste losse, we werken verder
aan de andere kant van de opzetketting, 9v, 2v in 1
(26)
Tr 02: 1v, 2v in 1, 9v, 2x (2v in 1, 1v), 9v, 2v in 1, 1v

(30)

Tr 03: 2x (2v in 1, 1v), 2v in 1, 6v, 4x (2v in 1, 1v), 2v in 1, 7v, 2v in 1, 1v, 2v in 1

(40)

Tr 04: 1v in iedere steek

(40)

Tr 05: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek

(40)

Tr 06 - 08 : 1v in iedere steek

(40)

Tr 09: 15v, 6x 2v sam, 13v

(34)

Tr 10: 14v, 2x 2v sam, 1v, 2x 2v sam, 11v

(30)

Tr 11: 12v, 2x 2v sam, 1v, 2x 2v sam, 9v

(26)

Tr 12: 2v sam x 2, 10v, 1L, sla 1 steek over, 11v

(24)

Haak nog 3hv en hecht af, werk je einddraadjes onzichtbaar weg.
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Schoenzooltje:
Met oranje.

Tr 01: 12 L, begin in de 2e losse vanaf de haaknaald, 2v in 1, 9v, 4v in de laatste losse, we werken
verder aan de andere kant van de opzetketting, 9v, 2v in 1
(26)
Tr 02: 1v, 2v in 1, 9v, 2x (2v in 1, 1v), 9v, 2v in 1, 1v

(30)

Tr 03: 2x (2v in 1, 1v), 2v in 1, 6v, 4x (2v in 1, 1v), 2v in 1, 7v, 2v in 1, 1v, 2v in 1

(40)

Tr 04: 1v in iedere steek, 1l

(40)

Knip een stuk karton op de grootte van de zool.

Plaats het oranje zooltje tegen de onderkant van de schoen. Neem de volgende steek op het
oranje zooltje EN de eerste vrije lus van toer 5 op de schoen en haak ze samen met *1hv* herh
** tot einde toer. Vergeet niet om je kartonnen zooltje ertussen te steken.

Hecht af, werk je einddraadjes onzichtbaar weg.
Veters 2x:
Met oranje.
Tr 01: MR met 6v

(6)

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

(9)

Tr 03: 1v in iedere steek

(9)

Tr 04: *1v, 2v sam* x 3

(6)
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Tr 05: Wissel naar groen en haak dicht met 2v, 30 losse die je stevig dicht trekt en leg je werkje even aan
de kant.
Maak een tweede bolletje tot en met toer 4. Neem je niet afgehechte groene deel erbij en haal de lus
door je oranje lus op de haaknaald. Haak ook nu dit pompoentje dicht met 2v en hecht af.

Haal de lus door de losse opening op de schoen (zie foto), doe de bolletjes erdoor en trek vast. Klaar 

Hecht aan met oranje en 1hv in de eerste achterste lus naast de losse (zie foto), 1v, (1hst + 1stk + 1dst +
1stk + 1hst in 1 steek), 1v, 1hv, 1v, (1hst + 1stk + 1dst + 1stk + 1hst in 1 steek), 1v, 7hv, 1v, (1hst + 1stk +
1dst + 1stk + 1hst in 1 steek), 1v, 1hv, 1v, (1hst + 1stk + 1dst + 1stk + 1hst in 1 steek), 1v, 1hv, hecht af.

Rok:
Met oranje
We werken in sluitende toeren. De rok bestaat uit 2 delen. Een rechte onderrok en een bovenrok.
De losse bij het begin van een toer, tellen NIET mee als eerste steek!
Onderrok:
Tr 01: Laat 7 cm begindraad. Zet hakend 40 stokjes op, voor wie niet weet hoe dat moet, kan op deze link
kijken. Wendy Rademaker legt het heel goed uit. Sluit met 1hv in het 1e stokje
(40)
https://www.youtube.com/watch?v=J83U3thX9qI&t=26
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Tr 02: 1L, alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek

(40)

Tr 03 – 16: 1L, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek

(40)

Hecht af.

Bovenrok:
Hecht aan in de eerste overblijvende lus achteraan van toer 2.

Tr 01: 1L, *(3v in 1) x 4, 1v*, herh ** tot einde toer, sluit met 1hv in de 1e steek

(104)

Tr 02 - 16: 1L, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek

(104)

Tr 17: 1L, *(2v sam) x 6, 1v*, herh ** tot einde toer, sluit met 1hv in de 1e steek,

(56)

Tr 18: 1L, *1v, (2v sam) x 2, 1v, 1L, sla 1 steek over*, herh ** tot einde toer, sluit met 1hv in de 1e steek
(40)
Tr 19: 1L, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek

(40)

Tr 20: 1L, neem de volgende steek EN de tegenoverliggende steek van de onderrok (zie foto) en haak ze
samen met 1v, doe dit ook met alle andere steken. Vul tijdens het dichthaken ook stevig op zodat je geen
plooitjes meer hebt.

Hecht af, naai bovenaan met je begindraadje de eerste steek dicht. Werk je draadjes onzichtbaar weg.
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Bovenkant
***Neem een lange draad en steek in waar je de losse hebt gehaakt en een steek hebt overgeslagen
(toer 18). Laat 5cm draad hangen waar je begint. Ga door het werkje uit langs de binnenkant en kom uit
in toer 2 waar je maar 1 vaste gehaakt hebt. *Ga over de voorkant uit en steek onderaan terug in
dezelfde steek als waar je draadje hangt, en kom opnieuw uit bij toer 2 op dezelfde plaats.* herhaal **
nog 1x. Trek nu de draden stevig aan en leg een knoop in je draadjes. Knip de draden op ongeveer 4 cm
af en stop ze in. ***
Herhaal vanaf *** tot op het einde voor de andere 7 steken die je hebt overgeslagen.

Met groen.
Tr 01: Hecht aan met 1v tussen twee stokjes in van toer 1 van de rok, 1v tussen ieder stokje in, sluit met
1hv in de 1e steek
(40)
Tr 02 - 03: 2L, 1stk in dezelfde steek, 1stk in iedere steek, sluit met 1hv in het 1e stokje

(40)

Hecht af.
Haak een ketting van 125 losse. Trek de losse stevig vast of haak in iedere losse een hv.
Rijg de ketting om en om door de bovenste rij stokjes uit.

Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © 2018 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.

19

Bladeren: (aantal naar eigen keuze)
Deze zijn dezelfde als bij de hoed.
Met groen.
Tr 01: MR met 6 v

(6)

Tr 02: 2v in iedere steek

(12)

Tr 03: *1v, 2v in 1* x 6

(18)

Tr 04: 2L, Keer je werk om, we gaan terug haken, 3dst, 2stk in 1, 2hst, 2v, 1hv, 3L, 1hv op dezelfde plaats
als de vorige halve vaste, 2v, 2hst, 2stk in 1, 3dst, 2L, 1hv
Tr 05: 2hv rond de beginlosse van vorige toer, 10hv, 1hv in het gaatje van de 3 losse van vorige toer, 3L,
1hv in hetzelfde gaatje, 10hv, 2hv rond de eindlosse van vorige toer
Haak nog een aantal losse en hecht af met een draad van 7 cm. Haak voor ieder blad op het einde een
verschillend aantal losse. Zo krijg je een gevarieerd gebladerte op de rok. Naai de blaadjes willekeurig
vast op de rok in het groene gedeelte.

Bustier:
Pompoenschelp 2x:
Met oranje
Alle rijen worden in de ACHTERSTE LUSSEN gehaakt!!! Dit wordt niet meer in de rijen herhaald.
Rij 01: 11 losse, begin in de 2e losse vanaf de haaknaald, 10v, 1L, khw

(10)

Rij 02 – 06: 1v in iedere steek, 1L, khw

(10)

Rij 07: 1v in iedere steek, 1L,
**We haken verder op de rij-eindes als volgt; steek je naald in het rij-einde en haal de draad op, steek nu
in het volgende rij-einde en haal de draad op, sla je draad om je naald en haal door de 3 lussen, (je hebt
dus eigenlijk 2 rij-einde samen gehaakt), herhaal nog 3x met de resterende 6 rij-eindes. Hecht af.
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Hecht aan in het eerste rij-einde aan de andere kant en herhaal zoals hierboven. **

Maak een tweede schelp, hecht deze NIET af.
Leg de schelpjes met de goede kant en met rij 7 op elkaar (=lange zijde) en haak ze samen als volgt;
Neem de eerste steek op de ene schelp EN de eerste steek op de andere schelp, haak 1v, neem de
volgende steek van beide schelpen en haak 1v, doe dit met alle 8 resterende steken.

Afwerking:
Met groen en de goede kant naar je toe.
Rij 01: hecht aan met 1v in de eerste steek bovenaan, 3v, 1L, khw

(4)

Rij 02: 2v sam x 2, 1L, khw

(2)

Rij 03: 2v sam, 26 losse, begin in de 2e losse vanaf de haaknaald, 25hv
Hecht af
Herhaal vanaf rij 1 voor de andere schelp.

Met oranje:
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41 losse, begin in de tweede losse vanaf de haaknaald, 40hv, haak een vaste in de eerste steek van de
pompoenschelpen, 7v, 41 losse, begin in de tweede losse vanaf de haaknaald, 40hv, hecht af.
Werk alle einddraadjes onzichtbaar weg.

Handtas:
Met oranje.
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: 2v in iedere steek

(12)

Tr 03: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek

(12)

Tr 04 – 06: 1v in iedere steek

(12)

Tr 07: 1v in iedere steek, 1hv voorbij de markering, 1L, khw

(12)

Tr 08: we werken in iedere achterste lus, *3v in 1, 3v in 1, 1v* x 4

(28)

Tr 09 – 11: 1v in iedere steek

(28)

Tr 12: 2v sam, *1v, 2v sam* x 8, 1v, 2v sam (1steek die je gaat nemen om samen te haken, gaat voorbij
de markering zijn), plaats je markering op de laatste samen gehaakte steek als einde van je toer (18)
Tr 13: *1v, 2v sam* x 6

(12)

Steek je dopje in de opening. Dit voorkomt dat je dadelijk gaat overvullen en de opening dicht gaat.

Vul op, gebruik hiervoor de punt van je schaar of iets plat om tussen de 2 gehaakte lagen op te vullen.
Tr 14: we haken deze toer samen met de overgebleven lussen van toer 3, neem de volgende steek En de
eerste vrije lus van toer 3, haak 1v, doe dit met alle resterende steken tot einde toer. Hecht af.
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We verdelen de pompoen in partjes nu als volgt;
**Neem een lange draad. Ga onderaan, net boven het samengehaakt randje, de pompoen in en laat 5cm
draad hangen, en kom uit in de steek van toer 8 waar je maar 1v hebt gehaakt. Ga over de voorkant
terug in waar je bent begonnen en kom opnieuw op dezelfde plaatst bovenaan uit. Herhaal dit nogmaals.
Trek aan beide draadjes tegelijk en knoop ze onderaan samen.**
Herhaal ** voor alle 4 de steken. Verwijder het dopje.

Met groen: hecht aan met 1v in een lus van toer 8 (zie foto), 30 losse, hecht met 1v in de
tegenovergestelde lus van toer 8 (zie foto), 1L, we haken nu terug over de losse-ketting, begin in de 1e
losse, 3v, (1hst + 1stk + 1dst + 1stk + 1hst in 1 steek), 5v, (1hst + 1stk + 1dst + 1stk + 1hst in 1 steek), 10v,
(1hst + 1stk + 1dst + 1stk + 1hst in 1 steek), 5v, (1hst + 1stk + 1dst + 1stk + 1hst in 1 steek), 3v, sluit met
1v in de lus waar je aangehecht hebt. Hecht af.

Dekseltje:
Met groen.
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: 2v in iedere steek

(12)

Tr 03: *1hv, 1L* herhaal helemaal rond. Hecht af.
Werk alle einddraadjes onzichtbaar weg.
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Doe de pruik op haar hoofd. Je kan ze eventueel met enkele steken vastnaaien.
Zet het hoedje op haar hoofd en naai het met enkele steken vast aan de haren.

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
Vermeld dan aub om welk patroon het gaat alsook je naam 
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