Wat heb je nodig
Scheepjes
Scheepjes
Scheepjes
Scheepjes

Catona
Catona
Catona
Catona

106
110
238
385

Snow White, 10 gram
Jet Black, 10 gram
Powder Pink, 10 gram
Crystalline, 10 gram

Haaknaald 2,5 mm
Vulling
Steekmarkeerder
Stopnaald
Schaar

Gebruikte afkortingen:
l = losse
hv = halve vaste
v = vaste
hst = half stokje
st = stokje
T = toer
vlg = volgende
herh = herhaal

Uitleg:
- (…) is het aantal steken van de toer
- * tot * betekent: het stuk tussen de sterretjes wordt in zijn geheel herhaald
- In de toer krijg je na elke komma een nieuwe stap.
- Haak aan het einde van de toer gewoon verder met de volgende en sluit de toer niet met een hv,
tenzij dit staat aangegeven.
- Als er in het patroon 4 v staat, dan haak je in 4 opeenvolgende steken 1 v. Dus 4 v is hetzelfde als
1 v, 1 v, 1 v, 1 v.

2 vasten samenhaken/onzichtbaar minderen:
Steek de haaknaald in de voorste lus van de steek en daarna gelijk in de voorste
lus van de volgende steek, sla de draad om de haaknaald en haal de draad door beide lussen naar
voren. Sla de draad om de naald en haal hem door de lussen op je naald. Dit heet ook wel
onzichtbaar minderen.

Halve vaste na kleurenwissel:
Als je van kleur wisselt zie je altijd een hoekje. Er is een handig trucje om de overgang
van de ene naar de andere kleur mooier te krijgen. Je haakt dan in de 1e steek na de kleurenwissel
een halve vaste in plaats van een vaste.
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Kopje
Haak met Catona 385 een magische ring.
T1: 6 v in de magische ring (= 6)
T2: 2 v in elke steek (= 12)
T3: *1 v, 2 v in vlg steek*, herh * tot * (= 18)
T4: 1 v, 2 v in vlg steek, *2 v, 2 v in vlg steek*, herh * tot *, eindig met 1 v, 1 hv in 1e v (= 24)
T5: 1 l (telt niet mee als steek), haak in de achterste lussen: *2 v, 2 v samenhaken*, herh * tot *,
haak in beide lussen: 1 hv in 1e v (= 18)
T6: *1 v, 2 v samenhaken*, herh * tot * (= 12)
T7: 12 v (= 12)
T8: *1 v, 2 v in vlg steek*, herh * tot * (= 18)
T9: 1 v, 2 v in vlg steek, *2 v, 2 v in vlg steek*, herh * tot *, eindig met 1 v (= 24)
T10: *3 v, 2 v in vlg steek*, herh * tot * (= 30)
T11: 2 v, 2 v in vlg steek, *4 v, 2 v in vlg steek*, herh * tot *, eindig met 2 v (= 36)
T12 t/m T15: 36 v (= 36)
T16: 2 v, 2 v samenhaken, *4 v, 2 v samenhaken*, herh * tot *, eindig met 2 v (= 30)
T17: 30 v (= 30)
T18: *3 v, 2 v samenhaken*, herh * tot * (= 24)
T19: 1 v, 2 v samenhaken, *2 v, 2 v samenhaken*, herh * tot *, eindig met 1 v (= 18)
T20 t/m T21: 18 v (= 18)
T22: 1 v, 2 v in vlg steek, *2 v, 2 v in vlg steek*, herh * tot *, eindig met 1 v (= 24)
T23: *3 v, 2 v in vlg steek*, herh * tot *, 1 hv in 1e v (= 30)
Wissel van kleur: Catona 106
Je haakt nu verder aan de slagroom.
T24: Haak in de achterste lussen: 1 l, 30 v (= 30)
T25: 2 v, 2 v in vlg steek, *4 v, 2 v in vlg steek*, herh * tot *, eindig met 2 v (= 36)
T26: 36 v (= 36)
T27: 2 v, 2 v samenhaken, *4 v, 2 v samenhaken*, herh * tot *, eindig met 2 v (= 30)
T28: *3 v, 2 v samenhaken*, herh * tot * (= 24)
T29: 1 v, 2 v samenhaken, *2 v, 2 v samenhaken*, herh * tot *, eindig met 1 v (= 18)
T30: *1 v, 2 v samenhaken*, herh * tot * (= 12)
T31: *1 v, 2 v in vlg steek*, herh * tot * (= 18)
T32: 1 v, 2 v in vlg steek, *2 v, 2 v in vlg steek*, herh * tot *, eindig met 1 v (= 24)
T33: 24 v (= 24)
T34: 1 v, 2 v samenhaken, *2 v, 2 v samenhaken*, herh * tot *, eindig met 1 v (= 18)
T35: *1 v, 2 v samenhaken*, herh * tot * (= 12)
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Vul de cappucino op.
T36: *2 v samenhaken*, herh * tot * (= 6)
T37: 6 v (= 6)
Hecht af.

Oor
Haak met Catona 385 een magische ring.
T1: 5 v in de magische ring (= 5)
T2 t/m T13: 5 v (= 5)
T14: 5 v, 1 hv
Hecht af. Zet T4 van het oor vast op T11 en T12 van het kopje en het uiteinde van het oor op T15 en
T16.

Wangetjes (2 x)
Haak met Catona 238 een magische ring.
T1: 6 v in de magische ring, 1 hv in 1e v (= 6)
Hecht af. Zet de wangetjes vast op T13 en T14.

Neus
Haak met Catona 385 een magische ring.
T1: 6 v in de magische ring, 1 hv in 1e v (= 6)
Knip de draad af op 20 cm, haal hem door de lus op je haaknaald en trek aan. Haal met een
stopnaald de draad door de 6 steken en trek de draad aan. Je krijgt dan een klein bolletje. Zet de
neus met de draad vast op T14 van het gezichtje.

Strik
Haak met Catona 238 een ketting van 80 l. Maak met deze ketting van lossen een strik en doe hem
om T30 en T31 van de slagroom.

Mond en ogen
Borduur met een Catona 110 de ogen op T16 en T17 en de mond op T11 van het kopje.
Voor de ogen kun je eventueel ook veiligheidsogen gebruiken.

Veel haakplezier!
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