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Witchke

Ontwerpster: © Stassart Patricia
Website: www.devrolijkevlinders.be
Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/311076422663902/
Facebookpagina: https://www.facebook.com/Designs-Creations-by-Patricia1984766338444828/
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:
Schachenmayer Catania: 125 m op 50 gr hier verkrijgbaar: http://liemaswol.nl/3-scheepjescatona







Paars kleurnr 113 – 90 gr
Geel kleurnr 522 – 25 gr
Huidskleur kleurnr 263 – 50 gr
Taupe kleurnr 254 – 25 gr
Zwart kleurnr 110 – 10 gr
Catania Color kleurnr 205 – 90 gr

2 veiligheidsoogjes 10 mm
Vulling
Haaknaald 2.5 mm & 2 mm
Maasnaald
Schaar
Stevig materiaal (karton of harde plastiek) voor in de zooltjes
Een stuk ijzerdraad van 20 cm om in de nek/hoofd te doen
Een stuk ijzerdraad van 22 cm om door de armen en het lichaam te steken
10 pijpreinigers/chenilledraad voor beweegbare vingers en armen (Hema zijn perfect)
2 kleine spinnetjes voor op de schoenen van 2 cm
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
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2hst sam – 2 halve stokjes samen haken - minderen
BLO – alleen de achterste lussen
khw – keer het werk
*…..* 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 ongeveer 46cm met de
voorgestelde materialen.

Speciale steken:
Omgekeerde vaste: https://www.youtube.com/watch?v=YEbOuKrkDZM
Hakend stokjes opzetten: https://www.youtube.com/watch?v=J83U3thX9qI&t=26

Patroon
De kleuren op de foto’s kunnen afwijken van de te gebruiken kleuren.
Belangrijk!!! Volg het patroon op de volgorde die gegeven wordt. De
pop wordt met haaknaald 2.5 mm gehaakt, tenzij anders aangegeven.

Schoen 2x:
Met zwart
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)

Snij een stukje stevig karton op maat van de zool.

Tr 06 - 07: 1v in iedere steek

(40)
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Tr 08: 16v, 6x 2v sam, 12v

(34)

Tr 09: 3x 2v sam, 9v, 4x 2v sam, 9v, 2v sam

(26)

Tr 10: 12v, 2x 2v sam, 10v

(24)

Tr 11: 10v, 3x 2v sam, 8v

(21)

Haak nog 12 vaste, 1L, khw
We haken verder in rijen.
Rij 12: 21v, 1L, khw

(21)

Rij 13 – 20: 21v, 1L, khw

(21)

Hecht af na toer 20.
Vouw de bovenkant gelijk met rij 12. Naai een klein knoopje op de hoek. Herhaal dit ook aan
de andere kant van de laars.

Schoenzolen 2x
Met zwart
Herhaal toer 1 tot en met toer 4 van de laars. Eindig toer 4 met een losse en khw. Hecht niet
af. Neem een laars en plaats de zool met de “slechte” kant tegen de onderkant van de laars.
Steek je haaknaald in de 1e vrije lus van toer 5 van de laars en de 1e steek van de zool, *haak
een halve vaste, 1L*, herhaal ** tot einde toer met iedere volgende steek.

Foto van de schoen is niet van de heks, maar het principe is hetzelfde
Vergeet niet je karton tussen de zooltjes te steken alvorens helemaal dicht te haken. Naai het
knoopje vast.
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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)

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

(12)

Neem een stuk ijzerdraad van 15 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)

Tr 11 - 14: 1v in iedere steek

(15)

Tr 15: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek

(15)

Tr 16 - 26: 1v in iedere steek

(15)

Hecht af. De arm matig opvullen. We haken er nog een mouwtje rond en anders wordt hij te
dik.
Mouw:
Neem een haaknaald 2 mm.
Met de hand naar je toe, hecht aan met een vaste en PAARS in de overgebleven lussen van
toer 15. Begin aan de binnenkant van de arm.
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Tr 01: 1v in iedere lus

(15)

Tr 02 – 11: 1v in iedere steek

(15)

Haak nog 3 hv en hecht af.
Hecht opnieuw aan met paars en 1hv in de dwarssteken van je eerste paarse toer. (zie foto)

Tr 01: 1hv in iedere dwarssteek, sluit met 1hv in de 1e steek, 1L, khw

(15)

Tr 02: *2v, 2v in 1* x 5

(20)

Tr 03: *3v, 2v in 1* x 5

(25)

Tr 04: *4v, 2v in 1* x 5

(30)

Tr 05: *5v, 2v in 1* x 5

(35)

2hv, hecht af. Werk alle draadjes onzichtbaar weg.
Knip de pijpreinigers op ongeveer 0.5 cm boven de arm af, doe wat tape rond het uiteinde.
Laat de ijzerdraad zoals hij is.

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)
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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 bij 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 - 14: 1v in iedere steek

(15)

Tr 15: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek

(15)

Tr 16 - 26: 1v in iedere steek

(15)

Hecht af.
Mouw:
Neem een haaknaald 2 mm.
Met de hand naar je toe, hecht aan met een vaste en PAARS in de overgebleven lussen van
toer 15. Begin aan de binnenkant van de arm.
Tr 01: 1v in iedere lus

(15)

Tr 02 – 11: 1v in iedere steek

(15)

Haak nog 3 hv en hecht af.
Hecht opnieuw aan met paars en 1hv in de dwarssteken van je eerste paarse toer. (zie foto
linkerarm)
Tr 01: 1hv in iedere dwarssteek, sluit met 1hv in de 1e steek, 1L, khw

(15)

Tr 02: *2v, 2v in 1* x 5

(20)

Tr 03: *3v, 2v in 1* x 5

(25)

Tr 04: *4v, 2v in 1* x 5

(30)

Tr 05: *5v, 2v in 1* x 5

(35)

2hv, hecht af. Werk alle draadjes onzichtbaar weg.
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Knip de pijpreinigers op ongeveer 0.5 cm boven de arm af, doe wat tape rond het uiteinde.
Laat de ijzerdraad zoals hij is.

Voet / Been 2x:
Met catania color
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: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek

(40)

Tr 05: 1v in iedere steek

(40)

Tr 06: 16v, 6x 2v sam, 12v

(34)

Tr 07: 3x 2v sam, 9v, 4x 2v sam, 9v, 2v sam

(26)

Tr 08: 2x 2v sam, 7v, 4x 2v sam, 7v

(20)

Tr 09: 8v, 3x 2v sam, 6v

(17)

Tr 10: 7v, 2v sam, 1v, 2v sam, 5v

(15)

Tr 11 – 14: 1v in iedere steek

(15)

Tr 15: 1v, 2x 2v in 1, 12v

(17)

Tr 16 – 23: 1v in iedere steek

(17)

Plaats de voet al in de schoen en vul hem stevig op. Laat het schoentje aan tot je het lichaam
klaar hebt. Dit voorkomt over vullen van de voetjes : )
Tr 24: 3v, 2x 2v sam, 5v, 2hst in 1, 1hst, 2hst in 1, 2v

(17)

Tr 25: 10v, 2v sam, 1v, 2v sam, 2v

(15)

Tr 26 – 27: 1v in iedere steek

(15)

Vul het been op en blijf verder opvullen tijdens het haken.
Tr 28: *4v, 2v in 1* x 3

(18)
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1hv en hecht af.
Hecht aan middenachter op het been met huidskleur en in de achterste lus. (bij mij was het
de 5e steek na de halve vaste)
Tr 29: alleen in de achterste lussen, 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: 2 v (je bent nu midden achter), verander naar geel en 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)

Tr 38: 1v in iedere steek, 2hv, hecht af
Vul het been stevig op.
Hecht aan met catania color in de dwars steken net boven de overgebleven lussen van toer
29. Haak halve vaste helemaal rond, sluit met 1hv in de 1e steek. Hecht af. Werk alle
draadjes onzichtbaar weg.

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 7 steken terug, markeer deze steek. (2 halve vaste en 5
vaste dus terug tellen). Pas desnoods de benodigde steken aan om in het midden tussen de
benen uit te komen.
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)
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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 - 46: 1v in iedere steek

(42)

Wissel naar huidskleur
Tr 47: *5v, 2v sam* x 6

(36)

Vergeet niet om stevig verder op te vullen.
Tr 48 - 51: 1v in iedere steek

(36)

Tr 52: 10v, 2x 2v sam, 14v, 2x 2v sam, 4v

(32)

Tr 53: 1v in iedere steek

(32)

Tr 54: *7v, 2v in 1* x 4

(36)

Tr 55: 1v in iedere steek

(36)

Tr 56: *8v, 2v in 1* x 4

(40)

Tr 57 - 59: 1v in iedere steek

(40)

We haken nu in de volgende toeren de borsten. Indien ze niet netjes vooraan staan, pas dan
even de vaste aan voordat je de eerste borst begint. Onthoudt dan wel hoeveel vaste je
gehaakt hebt voordat de hst zijn. Dit aantal heb je dan 3 toeren nodig.
Tr 60: 19v, *2hst in 1* x 4, 1v, 1hv, 1v, *2hst in 1* x 4, 10v

(48)

Tr 61: 19v, 8hst, 1v, 1hv, 1v, 8hst, 10

(48)

v

Tr 62: 19v, *2hst sam* x 4, 1v, 1hv, 1v, *2hst sam* x 4, 10v

(40)
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We gaan nu de armen aanhaken.
Neem de linkerarm en plaats een markering op de 5e steek na je laatste gehaakte vaste. Dit is
de eerste steek die je gebruikt om de linkerarm vast te haken. (pas desnoods je aanhechtpunt
aan. De armen moeten netjes tegen het lichaam komen, mat de duim naar voor)
Bij de rechterarm markeer je de 4e steek na je laatst gehaakte steek. Dit wordt dan je eerste
steek om de rechterarm vast te haken. Indien de arm niet mooi tegen het lichaam zit, neem
dan 1 of 2 steken verder om aan te haken op de arm.
Tr 63: 12v, steek je haaknaald door de gemarkeerde steek van de arm EN in de volgende

steek van het lichaam (zie foto)
, haak een vaste, herhaal nog in de zes volgende
steken, 12v, 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
(40)

Aangehaakte armen
Tr 64: 12v, 8v op de onbewerkte steken van de linkerarm, 12v op het lichaam, 8v op de
onbewerkte steken van de rechterarm, 2v
(42)
Tr 65: 1v in iedere steek

(42)

Tr 66: *5v, 2v sam* x 6

(36)

Tr 67: *4v, 2v sam* x 6

(30)

Vul stevig op. Vouw de ijzerdraden naar het midden toe en die wat tape rond het uiteinde.
Tr 68: *3v, 2v sam* x 6

(24)

Tr 69: *2v, 2v sam* x 6

(18)

Vul de schouders en de borsten goed op.
Tr 70: *1v, 2v sam* x 6

(12)

Tr 71 - 73: 1v in iedere steek

(12)
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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.

Foto is van een andere pop
We haken nu het hoofd.
Tr 74: *1v, 2v in 1* x 6

(18)

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

(24)

Tr 76: *3v, 2v in 1* x 6

(30)

Tr 77: *4v, 2v in 1* x 6

(36)

Tr 78: *5v, 2v in 1* x 6

(42)

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

(48)

Tr 80: *7v, 2v in 1* x 6

(54)

Tr 81: *8v, 2v in 1* x 6

(60)

Tr 82: *9v, 2v in 1* x 6

(66)

Tr 83 – 87: 1v in iedere steek

(66)

Tr 88: 1v in iedere steek, markeer in deze toer eender welke steek aan de voorkant; Op deze
toer komen naderhand de ogen.
(66)
Tr 89: 1v in iedere steek

(66)

Tr 90: *9v, 2v sam* x 6

(60)

Tr 91: *8v, 2v sam* x 6

(54)

Tr 92: *7v, 2v sam* x 6

(48)

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

(42)

Tr 94: *5v, 2v sam* x 6

(36)

Tr 95: *4v, 2v sam* x 6

(30)
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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 96: *3v, 2v sam* x 6

(24)

Tr 97: *2v, 2v sam* x 6

(18)

Vul het hoofd terug stevig op.
Tr 98: *1v, 2v sam* x 6

(12)

Tr 99: *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.

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.
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.
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Hoed:
Met paars
We werken in doorlopende toeren.
Tr 01: MR 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: *3v, 2v in 1* x 6

(30)

Tr 06: *4v, 2v in 1* x 6

(36)

Tr 07: *5v, 2v in 1* x 6

(42)

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

(48)

Tr 09: *7v, 2v in 1* x 6

(54)

Tr 10: *8v, 2v in 1* x 6

(60)

Tr 11 – 15: 1v in iedere steek

(60)

Tr 16: *8v, 2v sam* x 6

(54)

Tr 17: 1v in iedere achterste lus, eindig met 1hv in de volgende steek, 1L khw

(54)

We haken verder op de overgebleven lussen van vorige toer.

Tr 18: *5v, 2v in 1* x 9

(63)

Tr 19: *6v, 2v in 1* x 9

(72)

Tr 20: *7v, 2v in 1* x 9

(81)
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Tr 21: *8v, 2v in 1* x 9

(90)

Tr 22: *9v, 2v in 1* x 9

(99)

Tr 23: *10v, 2v in 1* x 9

(108)

Tr 24: *11v, 2v in 1* x 9

(117)

Tr 25: *12v, 2v in 1* x 9

(126)

Tr 26: *13v, 2v in 1* x 9

(135)

Tr 27: *14v, 2v in 1* x 9

(144)

Tr 28: *15v, 2v in 1* x 9

(153)

Tr 29: *16v, 2v in 1* x 9

(162)

Tr 30: *17v, 2v in 1* x 9

(171)

Wissel naar Color.
Tr 31: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek

(171)

Onderaanzicht
Tr 32: *17v, 2v sam* x 9

(162)

Tr 33: *16v, 2v sam* x 9

(153)

Tr 34: *15v, 2v sam* x 9

(144)

Tr 35: *14v, 2v sam* x 9

(135)

Tr 36: *13v, 2v sam* x 9

(126)

Tr 37: *12v, 2v sam* x 9

(117)

Tr 38: *11v, 2v sam* x 9

(108)

Tr 39: *10v, 2v sam* x 9

(99)

Tr 40: *9v, 2v sam* x 9

(90)

Tr 41: *8v, 2v sam* x 9

(81)

Tr 42: *7v, 2v sam* x 9

(72)
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Tr 43: *6v, 2v sam* x 9

(63)

Neem een lange draad. Naai nu iedere achterste lus vast aan de bol. Zorg dat je aan de
binnenkant van de bol uit komt met je draad. Zo zie je deze niet zodra ze haar hoed op heeft.
Bij de bol gebruik je de voorlaatste toer om te naaien.

LET OP: Zorg dat je geen enkele voorste lus vastnaait, we gaan hier nog verder op haken!

Tr 44: alleen in de voorste lussen, *6v, 2v in 1* x 9

Samen naaien.

(72)

Zo ziet het er aan de binnenkant
uit na het samen naaien.

Tr 45: *7v, 2v in 1* x 9

(81)

Tr 46 – 47: 1v in iedere steek

(81)

Tr 48: 25v, 15 v in de voorste lussen, 41v

(81)

Tr 49: 7v in de voorste lussen, 74v

(81)

Tr 50: 1v in iedere steek

(81)

Tr 51: 50v, 15v in de voorste lussen, 16v

(81)

Tr 52: neem de volgende steek samen met de 1e overgebleven lus van toer 49, haak een
vaste, doe dit ook nog met de volgende 6 steken = 7v in totaal, 19v, neem de volgende steek
samen met de 1e overgebleven lus van toer 48, haak een vaste, doe dit ook nog met de
volgende 14 steken = 15v in totaal, 40v
(81)

Tr 53: 50v, neem de volgende steek samen met de 1e overgebleven lus van toer 51, haak een
vaste, doe dit ook nog met de volgende 14 steken = 15v in totaal, 16v
(81)
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Tr 54: *7v, 2v sam* x 9

(72)

Tr 55: 1v in iedere steek

(72)

Tr 56: 15v, 40v in de voorste lussen, 17v

(72)

Tr 57 - 58: 1v in iedere steek

(72)

Tr 59: 16v, neem de volgende steek samen met de 1e overgebleven lus van toer 56, haak een
vaste, doe dit ook nog met de volgende 39 steken = 40v in totaal, 16v
(72)
Tr 60: *6v, 2v sam* x 9

(63)

Tr 61: 1v in iedere steek

(63)

Tr 62: *5v, 2v sam* x 9

(54)

Tr 63: 20v in de voorste lussen, 20v, 14v in de voorste lussen

(54)

Tr 64 – 65: 1v in iedere steek

(54)

Tr 66: neem de volgende steek samen met de daaronder liggende overgebleven lus van toer
63, haak een vaste, doe dit ook nog met de volgende 19 steken = 20v in totaal, 20v, neem de
volgende steek samen met de daaronder liggende overgebleven lus van toer 63, haak een
vaste, doe dit ook nog met de volgende 13 steken = 14v in totaal
(54)
Tr 67: *7v, 2v sam* x 6

(48)

Tr 68: 1v in iedere steek

(48)

Tr 69: *6v, 2v sam* x 6

(42)

Tr 70: 1v in iedere steek

(42)

Tr 71: *5v, 2v sam* x 6

(36)

Tr 72: 1v in iedere steek

(36)

Tr 73: *4v, 2v sam* x 6

(30)

Tr 74: 1v in iedere steek

(30)

Tr 75: 10v, 15v in de voorste lussen, 5v

(30)

Tr 76: 1v in iedere steek

(30)

Tr 77: 6v in de voorste lussen, 24v

(30)

Tr 78: 10v, neem de volgende steek samen met de daaronder liggende overgebleven lus van
toer75, haak een vaste, doe dit ook nog met de volgende 14 steken = 15v in totaal, 5v (30)
Tr 79 - 80: 1v in iedere steek

(30)
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Tr 81: neem de volgende steek samen met de daaronder liggende overgebleven lus van toer
77, haak een vaste, doe dit ook nog met de volgende 5 steken = 6v in totaal, 24v
(30)
Tr 82 - 83: 1v in iedere steek

(30)

Tr 84: *3v, 2v sam* x 6

(24)

Tr 85: 1v in iedere steek

(24)

Plaats de hoed op het hoofd en vul hem matig op. Doe hem terug af en haak verder;
Tr 86: *2v, 2v sam* x 6

(18)

Tr 87: *1v, 2v sam* x 6

(12)

Tr 88: 2v sam x 6

(6)

Hecht af met een langere draad. Haal de draad door de voorste lussen en trek het gaatje
dicht. Werk je einddraadjes onzichtbaar weg.

Haren:
In de kleur die je verkiest.
Tr 01: alleen in de achterste lussen, Hecht aan met een vaste achteraan de hoed in toer 17
(zie foto). 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek
(54)

Tr 02: 1hv, *21 losse, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 1v in iedere losse, 1hv in de hv
op toer 1, 1hv op de volgende steek*, herh ** nog 19 x, 11hv, *21 losse, begin in de 2e steek
vanaf de haaknaald, 1v in iedere losse, 1hv in de hv op toer 1, 1hv op de volgende steek*,
herh ** tot einde toer. Sluit met 1 hv in de 1e steek. Hecht af

Notie: Het is ook mogelijk om langere haren te haken. Neem dan het aantal losse tot je de
gewenste lengte hebt en hou dit aantal aan voor de rest van de slierten. Wil je een dikkere
haardos, haak dan op dezelfde wijze nog een toer in de voorste lussen.

Jurk:
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De jurk bestaat uit verschillende onderdelen die telkens aan het vorige deeltje worden aan
gehaakt, en vormen uiteindelijk één geheel.

Rok:
Met geel
We werken in sluitende toeren.
De losse bij het begin van een toer, tellen NIET mee als eerste steek!
Toer 01: Laat een begindraad van 10 cm, 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
Tr 02: 1L, *9v, 2v in 1* x 4, sluit met 1hv in de 1e steek

(44)

Tr 03: 1L, *10v, 2v in 1* x 4, sluit met 1hv in de 1e steek

(48)

Tr 04 - 12: 1L, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek

(48)

Tr 13: *1hv, 1L*, herh ** tot einde toer, sluit met 1hv in de 1e steek;
Hecht af, werk je draadjes onzichtbaar weg. Naai het gaatje dicht met je begindraadje wat
tussen de opzetstokjes gekomen is bij het sluiten van de toer.

Bustier:
Met catania color
We werken in Rijen en met omgekeerde vaste in alle EVEN rijen. Dus rij 2 – 4 – 6 – 8……….
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: alleen in de achterste lussen, hecht aan met 1v in het 1e stokje, 1v in iedere steek, 1L,
khw
(40)

Rij 02: omgekeerde vaste, 1 ov in iedere steek, 1L, khw

(40)

Rij 03: 8v, *2v sam* x 2, 16v, *2v sam* x 2, 8v, 1L, khw

(36)
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Rij 04: omgekeerde vaste, 1 ov in iedere steek, 1L, khw

(36)

Rij 05: 8v, 2v in 1, 4v, 2v in 1, 8v, 2v in 1, 4v, 2v in 1, 8v, 1L, khw

(40)

Rij 06: omgekeerde vaste, 1 ov in iedere steek, 1L, khw

(40)

Rij 07: 1v in iedere steek, 1L, khw

(40)

Rij 08: omgekeerde vaste, 1 ov in iedere steek, 1L, khw

(40)

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

(40)

Rij 10: omgekeerde vaste, 1 ov in iedere steek, 1L, khw

(40)

Rij 11: 14v, *2hst in 1* x 5, 2hv, *2hst in 1* x 5, 14v, 1L, khw

(50)

Rij 12: 14 ov, 2hst sam, 6hst, 2hst sam, 2hv, 2hst sam, 6hst, 2hst sam, 14 ov, 1L, khw

(46)

Rij 13: 15v, *2hst sam* x 3, 1v, sla 2hv over, 1v, *2hst sam* x 3, 15v, 1L
Haak naar beneden op de rug als volgt; 14v , ga verder langs de andere kant terug naar
boven met 14v, sluit met 1hv in de bovenste steek. Hecht af en werk alle draadjes
onzichtbaar weg.

Overrok:
Met catania color en werkend in rijen.
Tel vanaf het 1e stokje op de rug naar voor 20 steken. Dit zijn de overgebleven lussen van
toer 1 van de bustier.
Met de rok van je weg, hecht aan in deze 20e steek (zie foto)

De losse(n) tellen niet als eerste steek!!!
Rij 01: 1v in de 20e steek, 1v, 2v in 1, *4v, 2v in 1* x 7, 2v, 2L, khw

(48)

Rij 02 - 03: 1hst in iedere steek, 2L, khw

(48)

Rij 04: 1hst, 2hst sam, 42hst, 2hst sam, 1hst, 2L, khw

(46)

Rij 05: 1hst in iedere steek, 2L, khw

(46)

Rij 06: 1hst, 2hst sam, 40hst, 2hst sam, 1hst, 2L, khw

(44)

Rij 07: 1hst in iedere steek, 2L, khw

(44)
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Rij 08: 1hst, 2hst sam, 38hst, 2hst sam, 1hst, 2L, khw

(42)

Rij 09: 1hst in iedere steek, 2L, khw

(42)

Rij 10: 1hst, 2hst sam, 36hst, 2hst sam, 1hst, 2L, khw

(40)

Rij 11: 1hst in iedere steek, wissel bij de laatste steek naar paars, 2L, khw,

(40)

Rij 12: alleen in de voorste lussen, 1hst, 2hst sam, *1hst, 2hst in 1* x 8, 2hst, *2hst in 1,
1hst* x 8, 2hst sam, 1hst, 2L, khw
(54)
Rij 13 - 20: 1hst in iedere steek, 2L, khw

(54)

Rij 21: 1hst, 2hst sam x 2, 44hst, 2hst sam x 2, 1hst, 2L, khw

(50)

Rij 22: 1hst, 2hst sam, 44hst, 2hst sam, 1hst, 2L, khw

(48)

Met geel; hecht aan in de 1e overgebleven lus van rij 12

Rij 01: 3v in iedere lus

(120)

Hecht af. Werk alle losse draadjes onzichtbaar weg.
Haak een ketting van 125 losse. Hecht af;

Afwerking
1. Rijg de lossenketting kruisgewijs op de rug door de jurk. Steek telkens net naast de
toer vaste in. Bind het koordje naar keuze, bovenaan of onderaan tot een strik.
2. Plaats de hoed op het hoofd en naai hem desgewenst met enkele steken vast.
3. Lijm het spinnetje op iedere schoen. Ik heb ze eerst met acrylverf wat kleur gegeven.

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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Vermeld dan aub om welk patroon het gaat alsook je naam 
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