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Sacajawea.
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Het is NIET toegestaan om dit patroon te delen, te publiceren of verder te
verkopen!
Moeilijkheidsgraad: **
Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © Maart 2022 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

Het afgewerkt project met de voorgestelde materialen is 35 cm hoog. Afhankelijk van je haakvastheid
en garen kan de grootte verschillen met die van mij.
Materialen:
Catona: Huidskleur kleurnr 163 – 100 gr
Bruin kleurnr 502 – 100 gr
Blauw kleurnr 201 – 10 gr
Oranje kleurnr 386 – 10 gr
Acrylgaren zwart – bvb supersoft van de Zeeman – 99 draden van 60 cm
Haaknaald 2.0 mm
2 Veiligheid oogjes van 10 mm
Fiberfill (vulling)
Maasnaald
Pijpreinigers
Stuk stevig karton om in de zool te leggen
Optioneel: wat veertjes en pareltjes om af te werken.
Steken en Afkortingen:
MR – Magische ring
L – Losse
Kl - Keerlosse
Hv – Halve vaste
V – Vaste
Hst – half stokje
Stk – Stokje
Kstk – Kruissteek met stokjes - https://www.youtube.com/watch?v=WclCpRGb9Ks
Opgelet!!! 1 Kstk bestaat telkens uit 2 stokjes. Dus wanneer er staat: 1 Kstk, 1 Kstk = 4 stokjes in
totaal
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
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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.

Patroon.
Arm: deze worden apart beschreven voor de linkerarm en de rechterarm.
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, 1hv, hecht af

(5)

Middenvinger 2x

Tr 01: Mr met 5v

(5)

Tr 02 – 06: 1v in iedere steek, 1hv, hecht af

(5)

Ring- en wijsvinger 2x

Tr 01: Mr met 5v

(5)

Tr 02 – 05: 1v in iedere steek, 1hv, hecht af

(5)

Hecht je wijsvinger NIET af en de hv hoeft ook niet.

Linker hand / arm:
Tr 01: 3v op de wijsvinger, begin iedere vinger op de halve vaste, 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)
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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)

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. 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 de arm matig op en blijf matig opvullen tijdens het haken van de arm.
Tr 11 - 28: 1v in iedere steek

(15)

7v + 1hv. Hecht af. Tel 6 steken vooruit en breng op deze steek een markering aan.

Rechter hand/arm:
Tr 01: 2v op de wijsvinger, begin iedere vinger op de halve vaste, 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)
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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)

Doe hetzelfde als met de linkerarm voor het plooibaar maken van de armen.
Tr 09: 1v in iedere steek

(12)

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

(15)

Tr 11 - 28: 1v in iedere steek

(15)

1hv. Hecht af.
De arm matig opvullen. Tel 3 steken vooruit en breng op deze steek een markering aan.

Schoen:
Met kleurnr 502.
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 3 e losse (34)
Tr 03: 1 L, begin op het stokje met je 1e steek, 7v, 2hst in 1, 1hst, 7x (2stk in 1), 1hst, 2hst in 1, 16v,
sluit met 1hv in de 1e vaste.
(43)
Tr 04: 1 L, begin in de sluitsteek, 1v in iedere steek, wissel naar kleurnr 201, sluit met 1hv in de 1e
vaste. Hecht kleurnr 502 af.
(43)
Tr 05: begin in de achterste lus van de sluitsteek, alleen in de achterste lussen, 39v, (markeer deze
39e steek), 5v, sluit met 1hv in de 1e vaste. Hecht af.
(44)
Tr 06: Haal je draad op met kleurnr 386 in de gemarkeerde steek, 1L, 1Kstk** (het eerste stokje van
je kruissteek komt op de 40e vaste, en het tweede stokje komt dan op je gemarkeerde steek), 1Kstk
in iedere steek, wissel bij de laatste steek naar kleurnr 201, sluit met 1hv in de 1e steek
(44)
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** Zie uitleg bij “steken en afkortingen” !
Hecht kleurnr 386 af.
Tr 07: 1L, begin in de sluitsteek, 1v in iedere steek, wissel bij de laatste steek naar kleurnr 502, sluit
met 1hv in de 1e steek
(44)
Hecht kleurnr 201 af.
Tr 08 – 09: 1L, begin in de sluitsteek, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek

(44)

Tr 10: 1L, begin in de sluitsteek, 13v, 1hst, 1stk, *sla 1 steek over, 1stk* x 9, 1hst, 10v, sluit met 1hv
in de 1e steek
(35)
Tr 11: 1L, begin in de sluitsteek, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek

(35)

Tr 12: 1L, begin in de sluitsteek, 11v, 1hst, 1stk, *sla 1 steek over, 1stk* x 7, 1hst, 7v, sluit met 1hv in
de 1e steek
(28)
Tr 13: 1L, begin in de sluitsteek, 3v, markeer deze 3e steek, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e
steek
(28)
Hecht af en werk je einddraadje onzichtbaar weg.
We haken verder in rijen.
Rij 01: hecht aan met 1v in de gemarkeerde steek, 1v, 2v in 1, 8v, 2v in 1, 4v, 2v in 1, 8v, 2v in 1, 2v,
1L, khw
(32)
Rij 02: 1v in iedere steek, 1L, khw

(32)

Rij 03: 1v, 1L, sla 1 steek over, 28v, 1L, sla 1 steek over, 1v, 1L, khw

(32)

Rij 04: 1v in iedere steek en in iedere losse-ruimte, 1L, khw

(32)

Rij 05: 1v in iedere steek, 1L, khw

(32)

Rij 06: 1v, 1L, sla 1 steek over, 28v, 1L, sla 1 steek over, 1v, 1L, khw

(32)

Rij 07: 1v in iedere steek en in iedere losse-ruimte, 1L, khw

(32)

Rij 08: 1v in iedere steek, 1L, khw

(32)

Rij 09: 1v, 1L, sla 1 steek over, 28v, 1L, sla 1 steek over, 1v, 1L, khw

(32)

Rij 10: 1v in iedere steek en in iedere losse-ruimte, 1L, khw

(32)

Rij 11: alleen in de achterste lussen, 1hv in iedere steek

(32)

Hecht af en werk alle einddraadjes onzichtbaar weg.


Haak nu met kleurnr 502 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.
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Leg nu de zool met de goede kant naar onder tegen de zool van je schoen. Met de zool naar
je toe, *neem de volgende steek op je zool EN de daartegenover liggende overgebleven lus
van de schoen (zie foto), en haak 1hv*, herhaal ** tot einde toer. Sluit met 1hv in de 1e steek
en hecht af. Vergeet je karton er niet tussen te steken alvorens je helemaal rond gehaakt
hebt.
Knip uit kleunr 502 nu 32 draden van 6 cm ongeveer. Knoop ze in de overgebleven lussen
van rij 11. Indien je ze te lang vind na het knopen, kan je ze nog wat bijknippen.
Haak voor iedere schoen een lossenketting van 80 losse als veter voor de schoen. Trek de
lossen stevig vast.

Buideltas:
Beginnend met kleurnr 502.
Rij 01: 15L, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 14v, 1L, khw

(14)

Rij 02 – 17: 14v, 1L, khw

(14)

Rij 18: alleen in de voorste lussen, 14v, 1L, khw

(14)

Rij 19 – 32: 14v, 1L, khw

(14)

Rij 33: 14v

(14)

Vouw je werk dubbel op de overgebleven lussen van rij 18. We haken een toer met vasten rondom
als volgt;
Steek je haaknaald in dezelfde steek als de laatste v van rij 33 EN door het rij-einde ertegen liggende,
haak 1v, *steek je haaknaald door de 2 lagen tezamen in het volgend rij-einde, haak 1v* x 14, 3v in 1
in de 1e overgebleven lus, 12v in de overgebleven lussen, 3v in 1 in de laatste overgebleven lus,
*steek je haaknaald door de 2 lagen tezamen in het volgend rij-einde, haak 1v* x 15.
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Haak nu verder op de bovenste rij van het achterste deel.
Rij 01: 14v, 1L, khw

(14)

Rij 02: 14v, 1L, khw

(14)

Rij 03: *1v, 2L, sla 2 steken over* x 2, 2v, *2L, sla 2 steken over, 1v* x 2, 1L, khw

(14)

Rij 04: *1v, 2v in de losse-ruimte* x 2, 2v, *2v in de losse-ruimte, 1v* x 2, 1L, khw

(14)

Rij 05: 1hv in iedere steek
Hecht af en werk je einddraadje onzichtbaar weg.
Breng wat franjes aan in de voorste lussen.

Voet/been:
Met huidskleur en in sluitende toeren.
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.
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Tr 12 - 22 : 1v in iedere steek

(22)

Tr 23: 3v, 2v in 1, 12v, 2v in 1, 5v

(24)

Tr 24 - 25: 1v in iedere steek

(24)

Doe de schoen aan en vul het voetje nog stevig bij op. De voet moet goed spannen in de schoen!

Tr 26 - 39: 1v in iedere steek

(24)

Vul het been op en blijf verder opvullen tijdens het haken.
2v + 1hv met wissel naar kleurnr 502. Markeer deze laatste steek als einde van de toer.
Tr 40 - 43: 1v in iedere steek

(24)

1hv (deze is om de toer wat af te vlakken en gaat voorbij je markering), hecht af.
Haak een tweede been tot en met toer 43, maar hecht NIET af en de hv hoeft hier niet op het einde.
Ga verder met toer 1 van het lichaam bij dit been.
Lichaam:
Neem het eerst gehaakte been en tel 7 steken terug (dus 1hv en 6v terug) plaats daar een markering.
Tr 01: we haken verder, 7v (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)

Tr 02 - 12: 1v in iedere steek

(54)

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

(48)
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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 de linkerarm. Deze wordt als eerste vastgehaakt aan het lichaam.
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: 10v, steek je haaknaald door de gemarkeerde steek van de arm EN in de volgende steek van

het lichaam (zie foto), haak 1v,
herhaal nog in de 6 volgende steken, 14v, steek je
haaknaald door de gemarkeerde steek van de arm EN in de volgende steek van het lichaam, haak 1v,
herhaal nog voor de 6 volgende steken, 4v
(42)

Aangehaakte armen
Tr 32: 10v, 8v op de onbewerkte steken van de linkerarm, 14v op het lichaam, 8v op de onbewerkte
steken van de rechterarm, 4v
(44)
Tr 33: 2v, 2v sam, 20v, 2v sam, 18v

(42)

Tr 34: 1v in iedere steek

(42)
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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)

Hecht af met lange draad om nadien het hoofd mee vast te naaien.

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.
Hoofd:
Met huidskleur.
Tr 01: MR met 6v, trek de magische ring niet te fel dicht zodat je er nadien nog een
elektriciteitsdraad of andere versteviging kan doorsteken.

(6)

Tr 02: 2v in iedere steek

(12)

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

(18)

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

(18)

Tr 05: *2v, 2v in 1* x 6

(24)

Tr 06: *3v, 2v in 1* x 6

(30)

Tr 07: *4v, 2v in 1* x 6

(36)

Tr 08: *5v, 2v in 1* x 6

(42)
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Tr 09: *6v, 2v in 1* x 6

(48)

Tr 10: *7v, 2v in 1* x 6

(54)

Tr 11: *8v, 2v in 1* x 6

(60)

Tr 12: *9v, 2v in 1* x 6

(66)

Tr 13 – 18: 1v in iedere steek

(66)

Tr 19: 24v, 1L, sla 1 steek over, 7v, 1L, sla 1 steek over, 33v

(66)

Tr 20: 1v in iedere steek en in iedere losse-ruimte

(66)

Tr 21 – 23: 1v in iedere steek

(66)

Tr 24: *9v, 2v sam* x 6

(60)

Tr 25: *8v, 2v sam* x 6

(54)

Tr 26: *7v, 2v sam* x 6

(48)

Tr 27: *6v, 2v sam* x 6

(42)

Vul het hoofd stevig op en plaats je ogen in de losse-ruimtes van toer 19. Zet de veiligheidsdopjes
op de ogen.

Tr 28: *5v, 2v sam* x 6

(36)

Tr 29: *4v, 2v sam* x 6

(30)

Tr 30: *3v, 2v sam* x 6

(24)

Tr 31: *2v, 2v sam* x 6

(18)

Vul het hoofd terug stevig op.
Tr 32: alleen in de achterste lussen, *1v, 2v sam* x 6

(12)

Tr 33: *2v sam* x 6

(6)

Hecht af, rijg je draad door de voorste lussen van de overgebleven steken maar trek het gaatje nog
NIET dicht. Werk alle einddraadjes onzichtbaar weg.
Gelaatsuitdrukking maken:
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Neem een lange draad in huidskleur, ga aan de onderkant van het hoofd in (foto 1), en kom uit aan
de buitenkant van het eerste oog (foto 2). Doe je draad, met de klok mee, rond het oog en ga terug
het hoofd in als waar je bent uitgekomen (foto 3). 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.

Werk je draadjes onzichtbaar weg.
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 zodra het hoofd op het lichaam staat.

Haren:
Met zwart.
Knip 99 draden van 60 cm en bevestig ze op dezelfde manier als in het filmpje.  Het filmpje is wel
niet in het Nederlands, maar je ziet duidelijk wat je moet doen.
https://www.youtube.com/watch?v=bJQrWitqm30
Het is eenvoudig en gaat veel sneller dan draden knopen  Ik nam telkens 3 draden per rij. En in
totaal heb ik de haren genaaid over 33 toeren. Beginnend tussen de 4e en 5e toer boven de ogen.
Maak nadien aan iedere kant van het hoofd een vlecht.
Jurk:
Achter-onderkant:
Met kleurnr 502.
Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © Maart 2022 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.

14

De beginlossen tellen als stokje.
Rij 01: begin met 4L, zet hakend 29 stokjes op, wissel naar kleurnr 201 bij het laatste stokje, 1L, khw
Hecht kleurnr 502 af.
(30)
Rij 02: 1v in iedere steek, wissel naar kleurnr 386 bij de laatste vaste, 1L, khw Hecht kleurnr 201 af.
(30)
Rij 03: 3L (telt als stokje), 14 x 1 KSTK, 1stk met wissel naar kleurnr 201, 1L, khw

(30)

Rij 04: 1v in iedere steek, wissel naar kleurnr 502 bij de laatste vaste, 1L, khw Hecht kleurnr 201 af.
(30)
Rij 05 – 15: 1v in iedere steek, 1L, khw

(30)

Rij 16: 15v, markeer deze 15e steek, 15v, keer je werk!!!!!

(30)

Hecht af.
Voor-onderkant:
Met kleurnr 502.
De beginlossen tellen als stokje.
Rij 01: begin met 4L, zet hakend 27 stokjes op, wissel naar kleurnr 201 bij het laatste stokje, 1L, khw
Hecht kleurnr 502 af.
(28)
Rij 02: 1v in iedere steek, wissel naar kleurnr 386 bij de laatste vaste, 1L, khw Hecht kleurnr 201 af.
(28)
Rij 03: 3L (telt als stokje), 13 x 1 KSTK, 1stk met wissel naar kleurnr 201, 1L, khw Hecht kleurnr 386
af.
(28)
Rij 04: 1v in iedere steek, wissel naar kleurnr 502 bij de laatste vaste, 1L, khw Hecht kleurnr 201 af.
(28)
Rij 05 – 15: 1v in iedere steek, 1L, khw

(28)

Rij 16: 1v in iedere steek, keer je werk!!!!!

(28)

Hecht af.
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We haken verder in sluitende toeren, maar na iedere toer keren we het werk. Op deze manier blijft
je naad mooi recht.
Neem de achter-onderkant, leg de afgehechte draad aan jouw rechterkant!
Tr 01: hecht aan met 1v in de gemarkeerde steek, 14v, neem nu de voor-onderkant met de
afgehechte draad aan jouw rechterkant, 28v op dit pand, 15v op het achterpand, sluit met 1hv in de
1e steek, 1L, khw
(58)

Tr 02 – 06: 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e vaste, 1L, khw

(58)

Tr 07: 14v, 2v sam, 26v, 2v sam, 14v, sluit met 1hv in de 1e vaste, 1L, khw

(56)

Tr 08 – 10: 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e vaste, 1L, khw

(56)

Tr 11: 14v, 2v sam, 24v, 2v sam, 14v, sluit met 1hv in de 1e vaste, 1L, khw

(54)

Tr 12 – 14: 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e vaste, 1L, khw

(54)

We haken verder in rijen. Gemakshalve beginnen we in het tellen terug bij 1.
Rij 01: 1v in iedere steek, 1L, 1L, khw

(54)

Rij 02: 1v, 1L, sla 1 steek over, 50v, 1L, sla 1 steek over, 1v, 1L, khw

(54)

Rij 03: 1v, 1v in de losse-ruimte, 11v, 2v sam, 24v, 2v sam, 11v, 1v in de losse-ruimte, 1v, 1L, khw(52)
Rij 04 - 05: 1v in iedere steek, 1L, 1L, khw

(52)

Rij 06: 1v, 1L, sla 1 steek over, 48v, 1L, sla 1 steek over, 1v, 1L, khw

(52)

Rij 07: 1v in iedere steek en in iedere losse-ruimte, 1L, khw

(52)

Rij 08 - 09: 1v in iedere steek, 1L, 1L, khw

(52)

Rij 10: 1v, 1L, sla 1 steek over, 48v, 1L, sla 1 steek over, 1v, 1L, khw

(52)

Rij 11: 1v in iedere steek en in iedere losse-ruimte, 1L, khw

(52)

Rij 12: 1v in iedere steek, 1L, 1L, khw

(52)

We splitsen de jurk nu in 3 delen op om de armsgaten te creëren.
Deel 1:
Rij 13: 10v, 1L, khw
(10)
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Rij 14: 8v, 1L, sla 1 steek over, 1v, 1L, khw

(10)

Rij 15: 1v in iedere steek en in de losse-ruimte, 1L, khw

(10)

Rij 16 – 17: 10v, 1L, khw

(10)

Rij 18: 8v, 1L, sla 1 steek over, 1v, 1L, khw

(10)

Rij 19: 1v in iedere steek en in de losse-ruimte, 1L, khw

(10)

Rij 20 – 21: 10v, 1L, khw

(10)

Rij 22: 8v, 1L, sla 1 steek over, 1v, 1L, khw

(10)

Rij 23: 3hv, 1L, 2v sam, 3v, 2v sam, 1L, khw

(8)

Rij 24: 2v sam, 1v, 2v sam, 1L, khw

(3)

Rij 25: 3v, 1L, khw

(3)

Rij 26: 3v

(3)

Hecht af.
Deel 2:
Rij 13: sla 8 steken over en hecht aan met 1v in de 9e steek na deel 1, 15v, 1L, khw

(16)

Rij 14 – 16: 16v, 1L, khw

(16)

Rij 17: 7v, markeer deze steek, 2v sam, 7v, 1L, khw

(15)

Deel 2 wordt nu opnieuw opgesplitst naar A en B.


Deel A
Rij 18: 5v, 2v sam, 1L, khw
Rij 19: 6v, 1L, khw
Rij 20: 4v, 2v sam, 1L, khw
Rij 21: 5v, 1L, khw
Rij 22: 3v, 2v sam, 1L, khw
Rij 23: 4v, 1L, khw
Rij 24: 2v, 2v sam, 1L, khw
Rij 25: 3v, 1L, khw
Rij 26: 3v

(6)
(6)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)

Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © Maart 2022 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.

17



Hecht af.
Deel B
Met deel A aan jouw rechterkant.
Rij 18: haal je draad op in de gemarkeerde steek, 1L, 2v sam, 5v, 1L, khw

Rij 19: 6v, 1L, khw
Rij 20: 2v sam, 4v, 1L, khw
Rij 21: 5v, 1L, khw
Rij 22: 2v sam, 3v, 1L, khw
Rij 23: 4v, 1L, khw
Rij 24: 2v sam, 2v, 1L, khw
Rij 25: 3v, 1L, khw
Rij 26: 3v
Hecht af met langere draad om de 3 steken van de schouders samen te naaien.

(6)

(6)
(5)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)

Deel 3:
Rij 13: sla 8 steken over en hecht aan met 1v in de 9e steek na deel 2, 10v, 1L, khw

(10)

Rij 14: 1v, 1L, sla 1 steek over, 8v, 1L, khw

(10)

Rij 15: 1v in iedere steek en in de losse-ruimte, 1L, khw

(10)

Rij 16 – 17: 10v, 1L, khw

(10)

Rij 18: 1v, 1L, sla 1 steek over, 8v, 1L, khw

(10)

Rij 19: 1v in iedere steek en in de losse-ruimte, 1L, khw

(10)

Rij 20 – 21: 10v, 1L, khw

(10)

Rij 22: 1v, 1L, sla 1 steek over, 8v, 1L, khw

(10)

Rij 23: 2v sam, 3v, 2v sam, 1L, khw
(5)
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Rij 24: 2v sam, 1v, 2v sam, 1L, khw

(3)

Rij 25: 3v, 1L, khw

(3)

Rij 26: 3v

(3)

Hecht af met langere draad om de 3 steken van de schouders samen te naaien.
Keer je werk binnenstebuiten en naai de schoudersteken samen.
Werk alle einddraadjes onzichtbaar weg.







Neem 1 draad van kleurnr 386 en 1 van kleurnr 201. Draai deze in elkaar als riem voor rond
de jurk. Rijg de riem eerst door de gaatjes van de buideltas. (zie afgewerkte foto)
Neem ook van iedere kleur een draad van ongeveer 75 cm en naai met de 2 draden rondom
de hals van de jurk.
Haak een lossenketting van 150 losse in Kleurnr 502 en rijg deze door de losse-ruimtes op
de rug.
Breng franjes aan rondom de armopening.
Maak een vlecht met 3 draden blauw en 3 draden oranje tezamen. Gebruik deze als
hoofdband  werk af met wat pareltjes en pluimpjes.
Naai het hoofd op de nek met de overgebleven lussen op het hoofd en de steken op de nek.
Let er op dat je het hoofd mooi positioneert alvorens het vast te naaien 

Pijlenkoker:
Met donkerbruin.
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: 2v in iedere steek

(12)

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

(18)

Tr 04: *2v, 2v in 1* x 6

(24)

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

(24)

Knip een bodempje uit karton ter grootte van de cirkel om nadien in de koker te leggen.
Tr 06 – 18: 1v in iedere steek

(24)
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1hv + 1hv met wissel naar kleurnr 502. Hecht donkerbruin NIET af. Breng deze draad naar de
buitenkant van je werk en laat hem rusten tot zo dadelijk.
Tr 19: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek

(24)

Plaats je kartonnetje in de bodem.
Tr 20: *6v, 2v sam* x 3

(21)

Tr 21 – 31: 1v in iedere steek

(21)

Tr 32: *5v, 2v sam* x 3

(18)

Tr 33: *1v, 2v sam* x 6

(12)

Tr 34: *2v sam* x 6

(6)

Hecht af met een iets langere draad, rijg de draad door de voorste lussen en trek het gaatje dicht.
Werk je draadje onzichtbaar weg.

Duw voorzichtig het lichtbruine naar binnen.


Haal de donkere draad op in de 1e overgebleven lus van toer 19 (foto 1), 1L, 1hv in dezelfde
lus, 45L, 1hv in de 1e overgebleven lus aan de bodem toer 5 (foto 2), 1hv in iedere
overgebleven lus (=24), 1hv op iedere losse, 1hv op de volgende overgebleven lus van toer
19
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Hecht af en werk je draadje onzichtbaar weg.
Pijlen kan je maken met tandenstokers. Doe aan 1 kant wat lijm en plak er wat pluimpjes
aan.
De boog kan je maken met een pijpreiniger. Maak een lusje aan iedere hoek van 1cm. Neem
een licht bruine draad in de lengte van de pijpreiniger. Maak aan weerszijde een schuifknoop
die je in het lusje hangt van de pijpreiniger. (doe eerst 1 kant in het lusje) Ga nu met
donkerbruine draad strak rond de pijpreiniger. Zodra je op het einde bent, schuif je de 2e
schuifknoop in het lusje. Doe verder draad tot op het einde. Lijm het uiteinde vast met goede
UHU lijm.

Klaar!! Veel plezier



Dit patroon is beschermd door copyright; ©Stassart Patricia
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