Schmusepüppi als tas-of
sleutelhanger

Alle figuren, die met mijn patronen zijn ontstaan, mogen verkocht worden, met
vermelding van mij als designer. Het patroon zelf of delen ervan mogen niet
worden verkocht, openbaar gemaakt of als eigen patroon uitgegeven worden.
Vielen Dank :o)
***
Feel free to sell your finished items. Do not copy, alter, share, publish or sell
pattern, pictures or images as your own. Copies may be made for owner’s
personal use only.
Materiaal:
• Met het aangegeven garen wordt het figuur ca. 8 cm.
• De opgave van het gebruikte garen en naalddikte zijn natuurlijk maar een voorbeeld, je
kan elk ander garen gebruiken, maar pas eventueel wel de naalddikte aan.
• Garen, bijv, Schachenmayr Catania (wat lichtabrikoos voor het hoofd en
handen en een kleur naar keuze voor de kleding en de muts, wat zwart voor
de ogen)
• Bijpassende haaknaald (ik gebruikte 2 mm)
• Vulling

Afkortingen:
v = vaste
hstk = half stokje
MR =magic ring
L = losse
st = steek
hv = halve vaste
Er wordt – tenzij anders aangegeven – in
doorlopende spiraalronden gehaakt.
Voor een (zo onopvallend mogelijke)
kleurwissel bij spiraalronden en het verplaatsen
van meer-en minderingen, zie www.zhaya.de bij
Tipps, Tricks en Tutorials.

Vertaling: Elly Lijster , https://www.facebook.com/groups/Creaties/

Been (2x):
kleur naar keuze (kleding)
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3.-5. (3 toeren) v in elke st (12)
Het eerste been beeindigen, draad laten hangen, het
tweede been niet beeindigen.
Beide benen naast elkaar houden, aan de binnenkant in de volg. st insteken, bij het
eerste been in de laatste st onder de einddraad insteken, draad doorhalen en met 1
hv verbinden en nog een hv in dezelfde st haken. Draad door halen, aantrekken en in
het been afhechten. Hier is nu het nieuwe begin van de toeren. De eerste st van de
volg. toer wordt in dezelfde st als de verbindings hv gehaakt.

(de benen op deze foto’s zijn van een grotere pop, het principe is hetzelfde)

Lijf:
6. 12v rond het eerste been, 12v rond het tweede been (ook hier komt de 1e st
in de verbindingsst. (24)
7. 1v meerd., 11v, 3v in de volg.st, 11v (27)
8.-11. (4 toeren) v in elke st (27)
Benen vullen ausstopfen.
12. elke 8. en 9. v samen haken (24)
13. elke 7. en 8. v samen haken (21)
14. elke 6. en 7. v samen haken (18)
15. elke 5. en 6. v samen haken (15)
16. elke 4. en 5. v samen haken (12)
wissel naar lichtabrikoos (huidskleur)
17. v in elke st (12)
Lijf in vorm vullen .
18. elke 2. v meerd. (18)
19. elke 3. v meerd. (24)
20. elke 4. v meerd. (30)
21.-25. (5 toeren) v in elke st (30)
26. elke 4. en 5. v samen haken (24)
27. elke 3. en 4. v samen haken (18)
28. elke 2. en 3. v samen haken (12)
Hoofd in vorm vullen.
29. telkens 2 v samen haken (6)
Beeindigen, draad afhechten.
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Arm (2x):
lichtabrikoos (huid)
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. v in elke st (12)
4. elke 3. en 4. v samen haken (9)
Hand vullen.
wissel naar de kleur voor de kleding
5. -10. (6 toeren) v in elke st (9)
De arm niet vullen, plat met 4 v dichthaken.
Beeindigen, draad laten hangen. De armen direkt onder het hoofd vastnaaien.

Muts:
kleur naar keuze
Doordat ieders manier van haken verschilt en de mate van vullen ook bij iedereen
anders is, regelmatig kijken of het goed past, anders event. aanpassen.
In het rond haken, elke toer begint met 2 L en wordt met 1 hv in de 1e st gesloten.
1. MR met 9 hstk (9)
2. elk hstk meerd. (18)
3. elke 3. hstk meerd. (24)
4.-9. (6 toeren) hstk in elke st (24) – probeer telkens of het goed past.
Beeindigen, draad laten hangen.
Voordat ik de muts heb opgezet, heb ik eerst het gezicht geborduurd en de sleutelring
bevestigd. Als laatste heb ik de muts vastgenaaid.
Dat was het al, Winzi-Binzi-Schmusi voor je tas of sleutel is klaar :o)
Gehaakt met borduurgaren wordt het kleiner en met dikkere wol natuurlijk groter.
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