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Materialen:
Scheepjes Catona: Kleurnr 510 – 50 gr licht blauw
Kleurnr 106 – 25 gr wit
Kleurnr 162 – 50 gr donker bruin
Scheepjes softy: 10 gr wit
Zeeman Ella:

Huidskleur – 35gr

Haaknaald 2 mm + 2.5 mm
2 pijpreinigers
15 cm ijzerdraad voor de nek
Vulling
2 veiligheidsoogjes van 8 mm
6 kleine pareltjes van 5 mm (knoopjes)
Versiering voor in de haren.
Steken en Afkortingen:
MR – Magische ring
L – Losse
Kl - Keerlosse
Hv – Halve vaste
V – Vaste
OV – omgekeerde vaste
Hst – half stokje
Stk – stokje
2v in 1 – 2 vaste in 1 steek
2v sam – 2 vaste samen haken
2hst sam – 2 half stokjes samen haken; dit kan als volgt (mijn manier)

Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © mei 2022 Patricia Stassart. Deel, publiceer of verkoop de
inhoud of de foto’s niet als zijnde van jezelf, ook geen aparte delen. Vertalen mag enkel met mijn
toestemming! 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.

3

-

Sla je draad over je naald, steek in de volgende steek en haal je draad op (3 lussen op je
haaknaald), steek nu je haaknaald in de volgende steek en haal je draad op (4 lussen op je
haaknaald), sla de draad om je haaknaald en haal deze door de 4 lussen

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.
Schoen 2x:
Met kleurnr 106.
Tr 01: 7L, begin in de 2e losse, 5v, 3v in 1, werk aan de andere kant van de ketting, 4v, 2v in 1

(14)

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

(20)

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

(28)

Tr 04: 1v in iedere steek

(28)

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

(28)

Tr 06 - 08: 1v in iedere steek

(28)

Tr 09: 1hv, 7v, *2v sam* x 5, 10v

(23)

Tr 10: 6v, 1L, khw

(6)

Zijkant schoen:
Met kleurnr 106.
We werken in Rijen en met omgekeerde vaste in alle ONEVEN rijen. Dus rij 1 – 3 – 5 – 7……….
Ook hier is een filmpje van voor wie niet weet hoe je deze haakt. Wolplein heeft er een duidelijk filmpje
voor.
https://www.youtube.com/watch?v=YEbOuKrkDZM
Rij 01: omgekeerde vasten!, 13 OV, 1L, khw
Linkerschoen:
Rij 02: 13v, 1L, khw
(13)
e
Rij 03: 13 OV, 15L, 1hv in de 7 losse vanaf de
haaknaald.
(13)
Hecht af en werk je einddraadje onzichtbaar
weg.

(13)
Rechterschoen:
Rij 02: 13v, hecht af!!
(13)
e
Rij 03: 7L, 1hv in de 1 losse, 8L, 1 OV op de
laatste vaste van rij 02, 12 OV
(13)
Hecht af en werk je einddraadje onzichtbaar
weg.
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Zool:
Met kleurnr 106.
Tr 01 – 04: herhaal toer 1 t.e.m. toer 4 van de schoen
Hecht NIET af.
Leg de zool op een stuk karton en teken de omtrek rond. Knip nu aan de
binnenkant van de lijn je vorm uit.
Leg nu de zool met de goede kant naar onder tegen de zool van je schoen. Haak
de zolen aan elkaar als volgt; steek je hknld in de volgende steek van je zool EN
in de 1e overgebleven lus van de schoen en haak 1v, *steek je hknld in de
volgende steek op de zool EN in de volgende overgebleven lus op de schoen,
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.
Naai de pareltjes op de zijkant als knoopje.

Arm 2x:
Met kleurnr 263.
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02 – 23: 1v in iedere steek

(6)

1hv en hecht af.

Voet / been 2x:
Met kleurnr 263.
Tr 01: 6L, begin in de 2e losse, 4v, 3v in 1, werk aan de andere kant van de ketting, 3v, 2v in 1

(12)

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

(18)

Tr 03: 1v, 2v in 1, 3v, 2v in 1, 1v, *2v in 1* x 2, 1v, 2v in 1, 3v, 2v in 1, 1v, *2v in 1* x 2

(26)

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

(26)
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Tr 05 - 06: 1v in iedere steek

(26)

Tr 07: 7v, *2v sam* x 2, 1v, *2v sam* x 2, 10v

(22)

Tr 08: 5v, *2v sam* x 2, 1v, *2v sam* x 2, 8v

(18)

Tr 09: 5v, 2v sam, 1v, 2v sam, 8v

(16)

Tr 10: 3v, 3v sam, 1v, 3v sam, 6v

(12)

Tr 11 - 15: 1v in iedere steek

(12)

Vul het voetje matig op. Plaats het in de schoen. Duw met de achterkant van je haaknaald of de punt
van je schaar de voet helemaal tot vooraan in de schoen. Als de voet goed in de schoen zit, vul dan de
voet stevig op. Verwijder de voet uit de schoen om verder te haken.
Tr 16 - 24: 1v in iedere steek

(12)

Steek de voet terug in de schoen zodat je het been stevig kan opvullen zonder dat de voet vervormt.
Tr 25: 4v, 2v in 1, 4v, 2v in 1, 2v

(14)

Tr 26: 1v in iedere steek

(14)

Tussenstap: 1v, 1v met wissel naar kleurnr 106. Markeer deze laatste steek als einde toer. Dit verandert
je stekenaantal niet!
Tr 27 – 28: 1v in iedere steek

(14)

1hv en hecht af. Tel nu 4 steken terug (dus de halve vaste en 3 vaste terug. Markeer deze steek, dit is je
aanhechtsteek van je linkerbeen voor het verbinden van de benen)
Haak een tweede been op dezelfde manier tot en met toer 28. Dit been hecht je NIET af. We haken
verder op dit rechterbeen.
Werk alle draadjes onzichtbaar weg.
Lichaam:
Verder met kleurnr 106. Gemakshalve beginnen we terug met toer 1.
Tr 01: 4v, 3L, 1v in de gemarkeerde steek op je linkerbeen, 13v, 3v op de lossen, 14v op het been, 3v op
de lossen
(34)
Tr 02 - 05: 1v op iedere steek

(34)

Tr 06: 7v, 2v sam, 15v, 2v sam, 7v, 1v met wissel naar kleurnr 263

(32)

Tr 07: 5v, *2v sam* x 2, 12v, *2v sam* x 2, 7v

(28)

Tr 08 - 09: 1v in iedere steek

(28)
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Tr 10: *5v, 2v sam* x 4

(24)

Vul verder stevig op en blijf opvullen.
Tr 11 – 14: 1v in iedere steek

(24)

Tr 15: 6v, 2v sam, 10v, 2v sam, 4v

(22)

Tr 16 - 17: 1v in iedere steek

(22)

We haken nu de armen vast aan het lichaam.
Tr 18: 6v, steek je haaknaald door de volgende steek na de halve vaste op de arm EN door de volgende
steek op het lichaam, haak 1v, *steek je haaknaald door de volgende steek op de arm EN door de
volgende steek op het lichaam, haak 1v* x 2, 8v, steek je haaknaald door de volgende steek na de halve
vaste op de arm EN door de volgende steek op het lichaam, haak 1v, *steek je haaknaald door de
volgende steek op de arm EN door de volgende steek op het lichaam, haak 1v* x 2, 2v
(22)
Doe een klein stukje tape rond 1 uiteinde van de pijpreiniger en steek deze helemaal tot beneden in de
arm. Knip het einde nog NIET af.
Tr 19: 6v, 3v op de overgebleven steken op de arm, 8v, 3v op de overgebleven steken op de arm, 2v(22)
Draai de pijpreinigers in elkaar op ongeveer 1.5 cm boven het lichaam, knip het eventueel resterende
stuk af. Doe wat tape rond het uiteinde en duw de pijpreinigers in het lichaam. Vul stevig op rondom
de pijpreinigers.

Tr 20: 4v, 2v sam, 3v, 2v sam, 4v, 2v sam, 3v, 2v sam

(18)

Vul het lichaam verder stevig op. Vooral aan de schouders.
Tr 21: *1v, 2v sam* x 6

(12)

Tr 22 – 24: 1v in iedere steek

(12)

Hoofd:
Tr 25: *1v, 2v in 1* x 6
(18)
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Tr 26: *1v, 2v in 1, 1v* x 6

(24)

Tr 27: *3v, 2v in 1* x 6

(30)

Tr 28: *2v, 2v in 1, 2v* x 6

(36)

Tr 29: *5v, 2v in 1* x 6

(42)

Tr 30: *3v, 2v in 1, 3v* x 6

(48)

Tr 31 – 35: 1v in ieder steek

(48)

Tr 36: 1v in iedere steek, markeer aan de voorkant ergens 1 steek. Op deze toer komen nadien de ogen
Tr 37 – 40: 1v in iedere steek

(48)

Tr 41: *3v, 2v sam, 3v* x 6

(42)

Tr 42: *5v, 2v sam* x 6

(36)

Tr 43: *2v, 2v sam, 2v* x 6

(30)

Vul het hoofd op en positioneer de ogen op de gemarkeerde toer. Laat 5 steken tussen de ogen. Als je
tevreden bent met de positie van de ogen, verwijder dan de vulling en plaats de veiligheidsdopjes op de
ogen. Je kan ook een stuk in elkaar gedraaide elektriciteitsdraad in de nek steken ter versteviging. Je doet
dit als volgt; Neem een stuk draad van ongeveer 15 cm. Vouw deze dubbel en draai de draden om elkaar.
Doe wat tape op de puntige uiteinden (zie foto). Steek ongeveer, 5 cm door de nek in het lichaam en laat
het resterende in het hoofd.

µ
Tr 44: *3v, 2v sam* x 6

(24)

Vul het hoofd terug stevig op.
Tr 45: *1v, 2v sam, 1v* x 6

(18)

Tr 46: *1v, 2v sam* x 6

(12)

Tr 47: *2v sam* x 6

(6)

Hecht af met een iets langere draad. Rijg de draad door de voorste lussen van de overgebleven steken en
trek het gaatje dicht. Werk je einddraad onzichtbaar weg.
Gelaatsuitdrukking maken:
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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.

Werk je einddraadjes onzichtbaar weg.
Neem een draad in wit, ga aan de onderkant van het hoofd in, en kom uit aan de buitenkant van het
eerste oog. Doe je draad, met de klok mee, tot in de helft aan de andere kant van het oog en ga daar het
hoofd in. Kom uit waar je begonnen bent aan de onderkant van het hoofd.
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.
Haarkap:
Met kleurnr 162.
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: alleen in de achterste lussen, 2v in iedere steek

(12)

Tr 03: alleen in de achterste lussen, *1v, 2v in 1* x 6

(18)

Tr 04: alleen in de achterste lussen, *1v, 2v in 1, 1v* x 6

(24)

Tr 05: alleen in de achterste lussen, *3v, 2v in 1* x 6

(30)

Tr 06: in beide lussen, *2v, 2v in 1, 2v* x 6

(36)

Tr 07: alleen in de achterste lussen, *5v, 2v in 1* x 6

(42)

Tr 08: in beide lussen, *3v, 2v in 1, 3v* x 6

(48)

Tr 09: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek

(48)
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Tr 10: in beide lussen, 1v in iedere steek

(48)

Tr 11: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek

(48)

Tr 12: in beide lussen, 1v in iedere steek

(48)

Tr 13: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek

(48)

Tr 14 – 15: in beide lussen, 1v in ieder steek

(48)

Tr 16: 1hv, *3L, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 2hv, 1hv op de muts* x 11, 2hv, de rest van de
steken blijven onbewerkt
Hecht af met een lange draad om de muts mee vast te naaien.
Haarslierten:
In dezelfde kleur als de haarkap.
Tr 01: haal je draad op in de 1e overgebleven lus van toer 1 (aan de MR), *36L, begin in de 2e steek vanaf
de haaknaald, 35v, 1hv in de volgende overgebleven lus op de haarkap* x 36. De rest van de steken
blijven onbewerkt.
Hecht af en werk je einddraadje onzichtbaar weg.
Naai de haarkap op het hoofd, de korte lusjes van toer 16 komen 1 rij boven de ogen.
Jurk:
Met kleurnr 510.
Rij 01: 97 losse, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 96v, 1L, khw

(96)

Rij 02 - 28: 1v in iedere steek, 1L, khw

(96)

Rij 29: 88v, markeer deze 88e steek met een blauw draadje, 1v, markeer deze steek met een wit
draadje, 7v, markeer deze laatste steek met een rood draadje, 1L, khw
(96)
We haken nu de plooien in de rok.
Gebruik dezelfde kleur markeringsdraadjes als wat ik opgeef of noteer welke kleur jij gebruikt voor de
kleur die ik opgeef.
Rij 30: steek je haaknaald normaal door de blauwe steek EN langs achter door de witte En normaal door
de rode steek tezamen, haak 1v (foto 1), *steek door de 3 lagen uit en haak 1v* x 3, verwijder je
markeringsdraadjes, na het haken van deze stap heb je maar 4 steken gehaakt (foto 2 + 3 + 4),
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markeer de volgende steek met rood, tel nu 7 steken naar links (de rode gemarkeerde steek niet
meegeteld), markeer met een wit draadje, markeer de volgende steek, naar links, met een blauw
draadje.
steek je haaknaald door de rode steek EN langs achter door de witte En langs voor door de blauwe steek
tezamen, haak 1v (foto 1 + 2), *steek door de 3 lagen uit en haak 1v* x 3, verwijder je
markeringsdraadjes, na het haken van deze stap heb je nu in totaal 8 steken gehaakt,

STAP A: markeer de volgende steek met rood, tel nu 7 steken naar links (de rode gemarkeerde steek
niet meegeteld), markeer met een wit draadje, markeer de volgende steek, naar links, met een blauw
draadje.
steek je haaknaald door de blauwe steek EN langs achter door de witte En langs voor door de rode steek
tezamen, haak 1v, *steek door de 3 lagen uit en haak 1v* x 3, verwijder je markeringsdraadjes,
STAP B: markeer de volgende steek met rood, tel nu 7 steken naar links (de rode gemarkeerde steek
niet meegeteld), markeer met een wit draadje, markeer de volgende steek, naar links, met een blauw
draadje.
steek je haaknaald door de rode steek EN langs achter door de witte En langs voor door de blauwe steek
tezamen, haak 1v, *steek door de 3 lagen uit en haak 1v* x 3, verwijder je markeringsdraadjes,
Stap A + stap B geeft 1 dubbele plooi met in totaal 8 gehaakte steken (zie foto hierboven)
Haak verder met stap A en stap B , tot je helemaal rond bent. Je hebt dan in totaal 4 dubbele plooien en
32 v gehaakt. Sluit met 1hv in de 1e vaste.
Rij 31: begin in de sluitsteek, 1L, 1v in iedere steek, 1L, khw

(32)

Naai de jurk dicht met de matrassteek.
Rij 32: 32v, 11L, (=knoopsgat) khw

(32)
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Rij 33: sla alle lossen over, 32v, 1L, khw

(32)

Rij 34 – 35: 1v in iedere steek, 1L, khw

(32)

Rij 36: 32v, 11L, (=knoopsgat) khw

(32)

Rij 37: sla alle lossen over, 32v, 1L, khw

(32)

Rij 38: 6v, 2v sam, 16v, 2v sam, 6v, 1L, khw

(30)

Rij 39: 1v in iedere steek, 1L, khw

(30)

Rij 40: 30v, 11L, (=knoopsgat) khw

(30)

Rij 41: sla alle lossen over, 30v, 1L, khw

(30)

Rij 42 – 43: 1v in iedere steek, 1L, khw

(30)

Rij 44: 30v, 11L, (=knoopsgat) khw

(30)

Rij 45: sla alle lossen over, 6v, 2v sam, 14v, 2v sam, 6v

(28)

Hecht af, werk je einddraadje onzichtbaar weg.
Naai de knoopjes vast.

Sierrandje:
Met softy.
Tr 01: hecht aan in de 1e overgebleven lus van de opzetrij, 1v in iedere steek, sluit
met 1hv in de 1e steek
(96)
Tr 02: 1v in iedere steek

(96)

Hecht af en werk je einddraadje onzichtbaar weg.
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Tr 01: hecht aan in de 1e steek voorbij de knoopsgaten, 1v in iedere steek,
1L, khw
(28)
Tr 02: 1v in iedere steek

(28)

Hecht af en werk je einddraadje onzichtbaar weg.

Optioneel: je kan eventueel een ketting rijgen met pareltjes om rond haar middel te doen. Zie foto
bovenaan het patroon.

Klaar!! Veel plezier



Dit patroon is beschermd door copyright; ©Stassart Patricia
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www.devrolijkevlinders.be
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