Haak-Oma
Dit patroon is eigendom van Zhaya/Zhaya Designs. Verkopen,
ruilen, openbaar maken, en/of verspreiden van dit patroon (incl.
vertalingen),
is niet toegestaan. Natuurlijk mogen ook het
patroon, de originele afbeeldingen en foto’s niet als eigen werk
uitgegeven worden. Het verkopen van een zelf gemaakt artikel via
internet of op markten is toegestaan met een vermelding naar de
auteur/ontwerper - Zhaya / Zhaya Designs. Massaproductie is
niet toegestaan.
Alvast bedankt :o)
***
LET OP: houd er rekening mee dat ik mijn patronen alleen deel via
www.zhaya.de/www.zhaya.eu. Als u dit GRATIS patroon ergens anders
hebt gedownload, verwijder deze dan onmiddellijk. Er zijn websites waar
anonieme hackers met virus geïnfecteerde PDF- bestanden uploaden die hen toegang
geven tot je computer, om zo je persoonlijke en financiële informatie te stelen.

Benodigdheden:
Met de aangegeven materialen wordt oma ongeveer 25 cm
groot.
• Garen Schachenmayr Catania/Scheepjes Catona
(kleuren: 242 (Antraciet Grijs) 255 (Huidskleur), 408
(Oudroze),
172 (Zilvergrijs), 130 (Crème)
• Haaknaald passend bij het garen (ik gebruikte 2.0 mm en
2.5 mm)
• Vulling, karton of plastic
• Steentjes, grind of ander materiaal om Oma te verzwaren
• Ogen van 8 mm

Afkortingen:
MR = Magische ring
V = Vaste
L = Losse
St = Steek
Hv = Halve vaste
De aangegeven materialen en gebruikte haaknaalden zijn een voorbeeld. Als u ander
garen gebruikt dan aangegeven wordt oma groter of kleiner. Welk garen u gebruikt is
uiteraard aan uzelf. De maat van de haaknaald moet u wel aanpassen aan het garen.
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Gebruik voor Amigurumi altijd een kleinere haaknaald dan aangeven op het label, of
wat u gebruikt voor ander haakwerk. Zo voorkomt u gaten in het haakwerk.
Mijn proeflapje met haaknaald 2.0 mm is bij 6 gehaakte toeren 4,5 cm hoog. Er
wordt - tenzij anders aangegeven – in spiraalvorm gehaakt. Om de kleurwisselingen
mooi te krijgen zonder verschuivingen raad ik u aan te kijken naar de tipps, tricks en
tutorials op:
www.zhaya.de (deze zijn in het Duits en Engels), of om op youtube of google te
zoeken naar Nederlandse tips.

Hoofd/Lichaam:
Huidskleur.
De haakhulpoma wordt tijdens het haken steeds opgevuld. Als u wilt kunt u een
plastic flesje of blikje in de rok gebruiken en deze verzwaren met steentjes of iets
dergelijks. In dat geval kan het zijn dat u de lengte van de rok moet aanpassen
(langer of korter maken).
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerderen (12)
3. elke 2e v meerderen (18)
4. elke 3e v meerderen (24)
5. elke 4e v meerderen (30)
6. elke 5e v meerderen (36)
7. elke 6e v meerderen (42)
8. elke 7e v meerderen (48)
9. elke 8e v meerderen (54)
10.-19. (10 toeren) 1v in elke st (54)
Als u veiligheidsogen gebruikt plaatst u die nu tussen toer 12 en 13 met ca. 8 steken
er tussen.
Aannaaibare ogen kunnen later op deze plaats worden aangenaaid.
20. elke 8e & 9e v samen haken (48)
21. elke 7e & 8e v samen haken (42)
22. elke 6e & 7e v samen haken (36)
23. elke 5e & 6e v samen haken (30)
24. elke 4e & 5e v samen haken (24)
25. elke 3e & 4e v samen haken (18)
26. 1hv in elke st (18)
27. Alleen In de achterste lussen haken: elke 3e v meerderen (24)
28. elke 4e v meerderen (30)
29. elke 10e v meerderen (33)
30. elke 11e v meerderen (36)
31. 1v in elke st (36)
Wissel naar de kleur voor de kleding (donkergrijs)
32.-37. (6 toeren) 1v in elke st (36)
38. elke 11e & 12e v samen haken (33)
39. 1v in elke st (33)
40. elke 10e & 11e v samen haken (30)
41. 1hv in elke st (30)
42. Alleen in de achterste lussen haken: elke 5e v meerderen (36)
43. elke 6e v meerderen (42)
44. elke 7e v meerderen (48)
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45. elke 8e v meerderen (54)
46. elke 9e v meerderen (60)
47.-78. (32 toeren) 1v in elke st (60)
79. elke 10e v meerderen (66)
80. elke 11e v meerderen (72)
Hecht af (het uiteinde kan in het lijf verborgen worden).

Onderkant:
Donkergrijs (Kledingkleur)
1. MR met 8v (8)
2. elke v meerderen (16)
3. elke 2e v meerderen (24)
4. elke 3e v meerderen (32)
5. elke 4e v meerderen (40)
6. elke 5e v meerderen (48)
7. elke 6e v meerderen (56)
8. elke 7e v meerderen (64)
9. elke 8e v meerderen (72)
Niet afhechten, we gaan nu de onderkant aan de rok vast haken.
Knip of snijd eerst uit dik karton of plastic (van een verpakking bv) een rondje ter
grootte van de onderkant. Dit geeft wat extra stabiliteit en versteviging.
Aan de onderkant stopt u bv kleine steentjes of één grote steen (schoongemaakt),
korrels (eventueel in een doek of panty), of wat u ook maar kunt vinden om oma te
verzwaren.
Pak nu de laatste steek van de onderkant op en trek deze door een steek van de rok.
Haak de onderkant als volgt vast:
1. 1L, elke 9e v meerderen (steek steeds door beide delen), sluit met een hv in 1e v
(80)

2.

(1v, 2L, 1v) in 1 steek haken, 1 steek overslaan - herhaal tot het einde van de
toer, sluit met een hv, hecht af.

Arm (2x):
Huidskleur
De arm vult u tijdens het haken. U kunt hiervoor ook pijpenrager/chenille draad
gebruiken.
1. MR met 6v (6)
Nederlandse vertaling “Haakclub het weerbarstige draadje”, 01-06-2018

2. elke v meerderen (12)
3. elke 4e v meerderen (15)
4.-8. (5 toeren) 1v in elke st (15)
9.
elke 2e & 3e v samen haken (10)
10.-24. (15 toeren) 1v in elke st (10)
25.
steeds 2v samen haken (5)
Hecht af en sluit de opening. Laat een lange draad hangen om later de armen vast te
naaien.

Kapsel:
Zilver/lichtgrijs
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerderen (12)
3. elke 2e v meerderen (18)
4. elke 3e v meerderen (24)
5. elke 4e v meerderen (30)
6. elke 5e v meerderen (36)
7.-11. (5 toeren) 1v in elke st (36)
12. elke 5e & 6e v samen haken (30)
13. 1hv in elke st (30)
14. Alleen in de voorste lussen haken: elke 5e v meerderen (36)
15. elke 6e v meerderen (42)
16. elke 7e v meerderen (48)
17. elke 8e v meerderen (54)
18.-26. (9 toeren) 1v in elke st (54)
27. (1v, 1L, 1v) in 1 steek, 1st overslaan <— herhaal dit tot het eind van de toer,
eindig met hv.
Hecht af. Laat een lange draad hangen om later het
kapsel vast te naaien.

Haarband:
Roze
Hier heeft u meerdere mogelijkheden: U kunt een
ketting van lossen haken die rond de knot past met
daarop 1 of 2 toeren vasten. Deze legt u om de
knot en naait hem vast.
Ik gebruik echter altijd het makkelijk te maken en
mooi uitziende lint van Planet June:
(Video-Tutorial: https://
www.planetjune.com/blog/tutorials/basic-crochet-cord-video/). Ook als u geen Engels
verstaat is deze uitleg goed te volgen.

Grote zak voor het schort:
Roze, haaknaald 2,5 mm (iets groter dan voor de rest gebruikt is).
Dit gedeelte wordt in rijen gehaakt.
Elke rij begint met een losse en u keert het werk aan het einde van de rij.
1.
41L, 40v (begin in de 2e L vanaf uw haaknaald) (40)
2.-21. (20 Rijen) 1v in elke st (40)
22. 17v (de restende steken blijven onbewerkt), keer
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23. 1L, 1st overslaan, 16v, keer
24. 1L, 15v, keer
25. 1L, 1st overslaan, 14v
Hecht onzichtbaar af.
Hecht opnieuw aan, aan de andere kant van het schort (bij de onbewerkte steken van
rij 21, keer dus uw werk 1 keer zodat u van buiten naar het midden gaat haken). De
volgende toer haakt u alleen in de onbewerkte steken.
22.
15v (de rest van de steken blijft onbewerkt),
keer
23. 1L, 1st overslaan, 14v, nogmaals
keren
24. 40v – over de gehele breedte, dus ook
naast de ‘bobbel’
Hecht onzichtbaar af.

Schort:
Roze, haaknaald 2,5 mm (iets groter dan voor de rest gebruikt is).
Dit gedeelte wordt in rijen gehaakt.
Elke rij begint met een losse, en u keert het werk aan het einde van de rij.
Bij het minderen kunt u in plaats van samen haken ook 1 steek overslaan. Als u in
rijen haakt werkt deze methode zeer goed en is het minder zichtbaar dan de normale
manier van minderen.
1.
41L, 40v (begin in de 2e L vanaf uw haaknaald) (40)
2.-29. (28 rijen) 1v in elke st (40)
30. elke 9e & 10e v samen haken (36)
31. elke 8e & 9e v samen haken (32)
32. elke 7e & 8e v samen haken (28)
33. elke 6e & 7e v samen haken (24)
Leg de grote zak goed op het schort en markeer de steek waar de zak eindigt, zodat u
later weet aan welke kant u met het samen haken moet beginnen.
34. 30-40 L (afhankelijk van hoelang u de linten van het schort wilt maken), haak
met hv terug in alle lossen tot aan het schort, 1hv in elke steek langs de gehele
bovenkant van het schort, 30-40 L voor het tweede lint en weer terug met hv
tot aan het schort, haak nu verder langs de zijkant van het schort (1v in elke rij)
tot u bij de gemarkeerde steek van de zak komt, haak de vasten nu door zowel
de zak als het schort langs de rest van de zijkant, ook langs de onderkant haakt
u vasten door beide lagen, langs de andere zijkant gaat u weer omhoog met 1v
per rij en bij de zak door beide lagen, eindig met een hv en hecht onzichtbaar af.
Voor het bovenste deel van het schort hecht u aan in de voorste lus van de 7e steek
en haakt u 1L. Er wordt nu weer in rijen gehaakt.
1.
Alleen in de voorste lussen haken: 12 v
2.-8. (7 rijen) 1v in elke st (12)
Hecht onzichtbaar af.
Hecht aan de rechterkant van dit deel opnieuw aan en haak 1 losse. Haak aan de
zijkant omhoog door in elke rij 1 vaste te haken. Als u aan de bovenkant bent
aangekomen haakt u 30-40 lossen voor het lint en langs de lossen terug met hv.
Haak langs de gehele bovenkant vasten en aan de andere kant weer 30-40 lossen
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voor het tweede lint en weer terug langs de lossen met hv. Aan de zijkant gaat u
weer naar beneden met 1 vaste per rij. Hecht onzichtbaar af.
Ik heb nog 2 kleine zakken gemaakt in een grootte die bij mijn oma past. Hier kunt u
mee variëren door een grotere of kleinere rechthoek te haken in de gewenste maat. Ik
heb voor de grootste een rechthoek gehaakt van 12 rijen met 20 vasten. Voor de
kleinere heb ik 20 rijen met 10 vasten gehaakt. Beiden heb ik voor een mooie
afwerking met vasten omhaakt en afgesloten met een halve vaste.
De grote zak heb ik als volgt onderverdeeld: de kleine zak heb ik een paar steken
vanuit het midden naar links vast genaaid. Aan de rechterkant ontstaat dan
automatisch ruimte om de grotere zak vast te naaien.
Als u wilt kunt u met een contrasterende kleur (ik heb daar crème voor gebruikt) aan
de zijkanten en onderkant een rand haken. Voor de rand heb ik in elke steek 1 halve
vaste en 1 losse gehaakt.

Afwerking:
Vul de knot op en zet het haar met spelden vast.
Voor de oren haakt u met huidskleur 2 keer een
magische ring met 6 vasten, sluit deze goed en
laat een lange draad hangen om ze later vast te
naaien. Zet de oren met spelden vast.
Als u de ogen nog niet geplaatst had naait u ze
vast op de aangegeven plaats. Controleer of de
oren en het haar goed geplaatst zijn en naai ze
dan vast. Borduur met huidskleur de neus over 2
of 3 steken heen tot deze groot genoeg is. Met

roze of rood borduurt u de mond (of lees hieronder verder voor een alternatief).
Als u uw oma ouder wilt laten kijken, zoals op de foto rechts, volgt u alle
bovenstaande stappen behalve het borduren van de mond.
De markering voor de mond plaatst u 3 toeren onder de neus, met ongeveer 8 steken
er tussen. Neem een roze draad en steek vanaf de achterkant van de nek naar 1 van
de markeringen. Steek bij de tweede markering weer in en terug naar de nek zodat u
precies bij het eerste insteekpunt weer uitkomt.
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Trek de draden strak aan tot het ‘tandeloze oma-mond’ effect zichtbaar is. Knoop de
draden goed vast en steek ze naar binnen om af te werken.
De mond is nu klaar, maar het gezicht lijkt nog een beetje vreemd. Dat komt door de
positie van de neus. Om dat te veranderen steekt u met een huidskleurige draad in, in
het midden aan de voorkant tussen het hoofd en het lichaam en weer naar buiten aan
1 kant net boven de neus. Steek aan de andere kant boven de neus weer in, terug
naar onder waar u begonnen bent. Trek de draad aan zodat u de neus iets naar
beneden trekt en er een kleine ‘bolneus’ ontstaat ( zoals op de foto). Knoop ook deze
draden goed vast en steek ze naar binnen om af te werken.

Het leuke van deze mond is dat u het
ook nog kunt veranderen als u de mond
al geborduurd had.
De geborduurde mond kunt u eraf halen
met een tornmesje of scherp schaartje
en alsnog deze mond maken.
Naai de armen direct onder het hoofd
links en rechts vast.
Als laatste trekt u oma het schort aan
en strikt u de linten aan de achterkant
vast.
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