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Harald de Harlekijn

© Patricia Stassart
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!
Materialen:
Wibra Saskia: 30 gr rood
10 gr huidskleur
30 gr wit
Haaknaald 3.5 mm
Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © augustus 2019 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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Vulling
2 veiligheidsoogjes van 10 mm
5 belletjes (wibra)
Steken en Afkortingen:
MR – Magische ring
L – Losse
Hv – Halve vaste
V – Vaste
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.
Notie:
Het wit/roze harlekijntje is met dubbele draad gehaakt. Het zwart/gele met enkele draad.
Koord:
Met 1 draad roze en 1 draad wit.
50 losse, sluit met 1hv in de 1e losse. Hecht af met langere draad.
Benen:
1x met wit en 1x met roze.
Rij 01: 73 L, begin in de 4e steek vanaf de haaknaald, 2stk in 1, 3stk in iedere losse

(210)

Hecht af met een draad van ongeveer 50 cm.
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Beenboordje:
1x met wit en 1x met roze.
Tr 01: MR, 2 L, 20 stk, sluit met 1hv in het 1e stokje.

(20)

Tr 02: *1hv, 3 L* herh ** helemaal rondom. Sluit met 1hv in de 1e steek.
Hecht af met een draad van ongeveer 30 cm.
Armen:
1x met wit en 1x met roze.
Rij 01: 38 L, begin in de 4e steek vanaf de haaknaald, 2stk in 1, 3stk in iedere losse

(105)

Hecht af, werk je einddraadjes onzichtbaar weg.

Armboordje:
1x met wit en 1x met roze.
Tr 01: MR, 2 L, 15 stk, sluit met 1hv in het 1e stokje.

(15)

Tr 02: *1hv, 3 L* herh ** helemaal rondom. Sluit met 1hv in de 1e steek.
Hecht af met een draad van ongeveer 30 cm.

Links: beenboordjes – Rechts: armboordjes
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Hoofd:
Met huidskleur of beige.
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: *3v, 2v in 1* x 6

(30)

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

(36)

Tr 07: 1v in iedere steek , plaats je ogen met 4 steken tussen.

(36)

Tr 08 – 10: 1v in iedere steek

(36)

Tr 11: 2v, 2v sam, *4v, 2v sam* x 5, 2v

(30)

Tr 12: 1v in iedere steek

(30)

Tr 13: *3v, 2v sam* x 6

(24)

Tr 14: 1v in iedere steek

(24)

Tr 15: 1v, 2v sam, *2v, 2v sam* x 5, 1v

(18)

Vul het hoofd stevig op.
Tr 16: 1v in iedere steek

(18)

Tr 17: *1v, 2v sam* x 6

(12)

Tr 18: 2v sam x 6

(6)

Hecht af met een langere draad. Rijg de draad door de voorste lussen en trek het gaatje dicht.
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Borduur een neusje 1 rij lager dan de ogen. Borduur een mondje 1 toer lager dan de neus.
Muts:
Met roze en wit. Laat een begindraad van 25 cm.
Tr 01: met roze, MR met 6v

(6)

Tr 02 – 03: 1v in iedere steek, wissel bij de laatste steek van toer 3 naar WIT

(6)

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

(9)

Tr 05: 1v in iedere steek , wissel bij de laatste steek naar ROZE

(9)

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

(12)

Tr 07: 1v in iedere steek, wissel bij de laatste steek naar WIT

(12)

Tr 08: *3v, 2v in 1* x 3

(15)

Tr 09: 1v in iedere steek, wissel bij de laatste steek naar ROZE

(15)

Tr 10: *4v, 2v in 1* x 3

(18)

Tr 11: 1v in iedere steek, wissel bij de laatste steek naar WIT

(18)

Tr 12: 1v in iedere steek

(18)

Tr 13: *5v, 2v in 1* x 3, wissel bij de laatste steek naar ROZE

(21)

Tr 14 - 15: 1v in iedere steek, wissel bij de laatste steek van toer 15 naar WIT

(21)

Tr 16: *6v, 2v in 1* x 3

(24)

Tr 17: 1v in iedere steek, wissel bij de laatste steek naar ROZE

(24)

Tr 18: 1v in iedere steek

(24)

Tr 19: *5v, 2v in 1* x 4, wissel bij de laatste steek naar WIT

(28)
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Tr 20 - 21: 1v in iedere steek, wissel bij de laatste steek van toer 21 naar ROZE

(28)

Tr 22: *6v, 2v in 1* x 4

(32)

Tr 23: 1v in iedere steek, wissel bij de laatste steek naar WIT

(32)

Tr 24: 1v in iedere steek

(32)

Tr 25: *7v, 2v in 1* x 4, wissel bij de laatste steek naar ROZE

(36)

Tr 26 - 27: 1v in iedere steek, wissel bij de laatste steek van toer 27 naar ROZE

(36)

Tr 28: *8v, 2v in 1* x 4

(40)

Tr 29: *1hv, 3 L* herh ** helemaal rond, sluit met 1hv in de 1e steek.
Hecht af met een draad van 50 cm.

Kraag:
Met roze en wit.
Tr 01: met roze, MR, 2 L, 15stk, sluit met 1hv in het 1e stk

(15)

Tr 02: 2stk in iedere steek, wissel bij de laatste steek naar WIT, sluit met 1hv in het 1e stk

(30)

Tr 03: 2 L, 3stk in de sluitsteek, 2 L, sla 2 steken over, *3stk in 1, 2 L, sla 2 steken over* x 9, sluit met 1hv
in het 1e stk, wissel bij de laatste steek naar ROZE
(30stk)
Tr 04: haak nog 1hv (je bent nu op de middelste steek van de 3 stokjes van vorige toer), 2 L, (2stk, 1 L,
2stk) in de sluitsteek, 1 L, *op het middelste stokje van het volgende groepje, (2stk, 1 L, 2stk) in 1, 1 L*
herh ** nog 8 x, sluit met 1hv in het 1e stk, wissel bij de laatste steek naar WIT
(40stk)
Tr 05: haak nog hv tot in de eerste lossenruimte, 2 L, (3stk, 1 L, 3stk) in deze losse-ruimte, *haak verder
in de losse-ruimte tussen de stokjes van toer 4, (3stk, 1 L, 3stk) in deze losse-ruimte*, herh ** nog 8 x
Hecht af met een draad van 15 cm.
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Afwerking:
1. Neem de boordjes. Roze wordt aan wit genaaid en wit aan roze. Let er op dat je de
kleine neemt voor de armen! Naai ook meteen het belletje onderaan vast.
2. Naai een roze arm aan een wit been met de bovenste toer. En ook een witte arm aan
een roze been. Draad NIET afknippen!!
3. Doe de 2 delen tegen elkaar en leg een knoop in de draden. Draad NIET afknippen!!
4. Neem de kraag en steek de geknoopte draden door de magische ring uit.
5. Naai de kraag met enkele steken aan mekaar. Let er op dat je aan iedere kant een arm
en een been hebt 
6. Naai het hoofd vast met de draden die je door de magische ring van de kraag hebt laten
uitkomen.
7. Naai het belletje vast aan de punt van de muts. Vouw de punt om richting je
kleurwissels. En naai de punt daar met enkele steken vast. (zie foto afgewerkte pop)
8. Speld de muts op het hoofd en naai ze vervolgens vast.

1.
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7.

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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