Onderzetters
vertaald door Elly Lijster

Alle Figuren, die door mijn patronen zijn ontstaan, mogen verkocht worden, met

vermelding van mij als designer. Het patroon zelf, of delen ervan mogen niet
worden verkocht of als eigen patroon uitgegeven worden. Dank U wel :o)
Materiaal:
•

Met het door mij gebruikte garen passen de onderzetters onder normale glazen en koffiebekers.
Bij gebruik van ander garen moet de omtrek eventueel aangepast worden.

•
•
•

Garen (ik gebruikte katoen, bijv. DROPS Paris)
Bijpassende haaknaald (bij mij 3 en 4 mm)
Vulling

Afkortingen:
v = vaste
MR = draadring (magic ring)
L = losse
st = steek
HV = halve vaste
Er wordt – tenzij anders aangegeven – in doorlopende spiraalronden gehaakt Voor de éénkleurige
dieren heb ik telkens ca. 1 bol (LL 75m/50g) gebruikt. Het lijf heb ik met naald 4 gehaakt, de
meeste andere delen van de dieren met naald 3 .

Lijf – voor alle dieren gelijk, elke onderzetter 2 x haken :
Er wordt in het rond gehaakt, elke toer begint met 1 L en sluit met 1 hv (wordt verder niet vermeld).
Het kan natuurlijk ook in doorlopende ronden, maar dat is minder gelijkmatig
DROPS Paris, naald 4 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. elke 2. v meerd. (18)
4. elke 3. v meerd. (24)
5. elke 4. v meerd. (30)
6. elke 5. v meerd. (36)
7. elke 6. v meerd. (42)
8. elke 7. v meerd. (48)
9. elke 8. v meerd. (54)
Deze cirkel zou iets groter moeten zijn als bijv. een koffiemok, haak eventueel meer of minder
toeren. Pas de omtrek aan, aan het doel waarvoor het dient.
Het eerste deel beeindigen, draad afhechten. Het tweede deel niet beeindigen. Beide delen op
elkaar leggen, met de goede kanten naar buiten en als volgt samenhaken, steek door beide delen:
10. elke 9. v meerd.
Om de cirkel mooi plat te krijgen kan je deze met een stoomstrijkijzer strijken, als je niet zo strak
haakt is dit niet nodig.

Haas:
Haken met de kleur naar keuze (bij beige, natur of bruin). Eerst het lijf als bovenstaand beschreven
haken.

Hoofd:
DROPS Paris, nld 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. elke 2. v meerd. (18)
4. elke 3. v meerd. (24)
5. elke 4. v meerd. (30)
6. -10. (5 toeren) v in elke st (30)
11. elke 4. en 5. v samen haken (24)
12. elke 3. en 4. v samen haken (18)
13. elke 2. en 3. v samen haken (12)
vullen.
14. telkens 2 v samen haken (6)
Beeindigen, eventueel met de einddraad oogholtes maken, ogen en neuspositie markeren. Met de
naald van onderaf naar de eerste speld bij het oog steken, een steek naar links of rechts weer
terugsteken naar onderen, aantrekken tot de gewenste vorm is bereikt en dan goed vastknopen.
Herhaal dit voor het andere oog ,.

Ogen en neus bevestigen of vormen.

Oor (2x):
DROPS Paris, naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. -4. (2 toeren) v in elke st (12)
5. elke 5. en 6. v samenhaken (10)
6. v in elke st (10)
7. elke 4. en 5. v samenhaken (8)
8. v in elke M (8)
Beeindigen, niet sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien. Plat gedrukt aan het hoofd
vastnaaien,
Voorpoten (2x):
DROPS Paris, naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. v in elke M (12)
4. elke 3. en 4. v samen haken (9)
5. (2 toeren) v in elke M (9)
Licht vullen, plat drukken en met.v dichthaken.
Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien,
Achterpoten (2x):
DROPS Paris, naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. (2 toeren) v in elke st (12)
4. elke 3. en 4. v samen haken (9)
5. v in elke st (9)
vullen.
6. elke 2. en 3. v samen haken (6)
Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien.
Staartje:
DROPS Paris, naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. -4. (2 toeren) v in elke st (12)
5. telkens 2 v samenhaken (6)
Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien.
Hoofd, benen en staartje aan het lijf bevestigen, draden afhechten,,.

Tijger/Kat:
Voor de tijger worden telkens 2 toeren oranje en 1 toer zwart
gehaakt. De kleurwissel wordt niet extra vermeld. Begin met
oranje. De snuit wordt met natur gehaakt en de poten met natur
en oranje. Eerst de boven beschreven onderkant (lijf)haken.
Hoofd:
oranje/zwart, naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. elke 2. v meerd. (18)
4. elke 3. v meerd. (24)
5. elke 4. v meerd. (30)
6. -10. (5 toeren) v in elke st (30)
11. elke 4. en 5. v samen haken (24)
12. elke 3. en 4. v samen haken (18)
13. elke 2. en 3. v samen haken (12)
vullen.
14. telkens 2v samen haken (6)
Beeindigen, als je wilt kan je nog met de einddraad oogholtes vormen,
Snuit:
natur, naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. 3v meerd., 3v, 3v meerd., 3v (18)
4. -5. (2 toeren) v in elke st (18)
Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien, neus borduren,
hiervoor eerst de contouren aangeven en daarna vullen. Snuit aan
het hoofd naaien (matrassteek), vullen voor het sluiten
Ogen (2x):
wit, naald 3 mm
1. MR met 6v
samen trekken, sluiten en beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien. Met zwart garen
pupillen borduren, de ogen boven de snuit vastnaaien
Oor (2x):
oranje, naal 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke 2. v meerd. (9)
3. elke 3. v meerd. (12)
5. elke 4. v meerd. (15)
6. elke 5. v meerd. (18)
Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien. Plat drukken en aan het hoofd vastnaaien,
Poten (4x):
natur, naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
wissel naar oranje.
3. -6. (4 toeren) v in elke st (12)
vullen, plat drukken en met v dichthaken, draad laten hangen voor het vastnaaien.

Staart:
zwart, naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke 2. v meerd. (9)
3. -4. (2 toeren) v in elke st (9)
wissel naar oranje, vanaf hier weer 2 toeren oranje en 1 toer zwart.
5. elke 2. en 3. v samen haken (6)
6. -12. (7 toeren) v in elke st (6)
Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien, als je wilt kan je nog een chenilledraad in de
staart stoppen.
Hoofd, benen en staart aan het lijf vastnaaien. Draden afhechten.

(IJs-)beer:
Met bruin, beige, zwart of wit haken, net wat je wilt. Eerst weer het boven beschreven lijf haken

Hoofd:
DROPS Paris, naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. elke 2. v meerd. (18)
4. elke 3. v meerd. (24)
5. elke 4. v meerd. (30)
6. -10. (5 toeren) v in elke st (30)
11. elke 4. en 5. v samen haken (24)
12. elke 3. en 4. v samen haken (18)
13. elke 2. en 3. v samen haken (12)
vullen.
14. telkens 2v samen haken (6)
Beeindigen, sluiten, als je wilt kan je met de einddraad oogholtes vormen,
Ogen (2x):
wit, naald 3 mm
1. MR met 6v
Samentrekken, sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien. Met zwart pupillen borduren.
Snuit:
DROPS Paris, naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. elke 4. v meerd. (15)
4. v in elke M (15)
Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien, snuit aan het hoofd spelden, vullen en
vastnaaien. Ogen vastnaaien.

Oor (2x):
DROPS Paris, naald 3 mm
1. MR met 9 hstk (9)
Beeindigen, niet sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien.
Oren aan de kopvastnaaien.
Poten (4x):
naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
kleurwissel. Farbwechsel.
3. -6. (4 toeren) v in elke st (12)
Poten vullen, plat dichthaken, beeindigen en draad laten hangen voor het vastnaaien

Staart:
DROPS Paris, naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke 2. v meerd. (9)

3. v in elke st (9)
plat dichthaken, beeindigen en draad laten hangen voor het vastnaaien .
Hoofd benen en staart aan het lijf vastnaaien. Draden afhechten.

Varken:
Met roze, eerst het boven beschreven lijf haken.

Hoofd:
DROPS Paris, naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. elke 2. v meerd. (18)
4. elke 3. v meerd. (24)
5. elke 4. v meerd. (30)
6. -10. (5 toeren) v in elke st (30)
11. elke 4. en 5. v samen haken (24)
12. elke 3. en 4. v samen haken (18)
13. elke 2. en 3. v samen haken (12)
vullen.
14. telkens 2 v samenhaken (6)
Beeindigen, sluiten, eventueel oogholtes vormen,.
Neus:
DROPS Paris, naald 3 mm
1. 5L, 1v in de 2e st vanaf de naald, 2v, 3v in de laatste st. Verder aan de onderkant: 2v, 2v in de
laatste st (10) (zie schema)
2. 1v meerd., 2v, volg. 3v meerd., 2v, laatste 2v
meerd. (16)
3. in de achterste lussen: v in elke st (16)
4. v in elke st (16)
Beeindigen, draad laten hangen. Neus aan het hoofd
vastnaaien (met matrassteek), kort voor het sluiten
vullen, Ogen borduren of bevestigen

Oor (2x):
DROPS Paris, naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke 2. v meerd. (9)
3. elke 3. v meerd. (12)
5. elke 4. v meerd. (15)
6. v in elke st (15)
Beeindigen, niet sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien. Plat aan het hoofd vastnaaien.
Been (4x):
DROPS Paris, naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. -6. (4 toeren) v in elke st (12)
Vullen en pat met v dichthaken, draad laten hangen voor het vastnaaien.
Krulstaart:
DROPS Paris, naald 4 mm
1. 8L, in elke L (vanaf de 2e st) 2 v haken
Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien. Hoofd, benen en staart aan het lijf vastnaaien,
draden afhechten,

Olifant:
Met grijs, eerst het boven beschreven lijf haken.

Hoofd:
DROPS Paris, naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. elke 2. v meerd. (18)
4. elke 3. v meerd. (24)
5. elke 4. v meerd. (30)
6. -10. (5 toeren) v in elke st (30)
11. elke 4. en 5. v samen haken (24)
12. elke 3. en 4. v samen haken (18)
13. elke 2. en 3. v samen haken (12)
vullen.
14. telkens 2 v samen haken (6)
Beeindigen, sluiten, eventueel oogholtes vormen.
Slurf:
DROPS Paris, naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. in de achterste lussen: v in elke st (6)
3. -5. (2 toeren) v in elke st (6)
4. 5v, 1v meerd. (7)
5. 6v, 1v meerd. (8)
6. 7v, 1v meerd. (9)
7. 8v, 1v meerd. (10)
8. 9v, 1v meerd. (11)
9. 10v, 1v meerd. (12)
10. 1v meerd., 9v, 2v meerd. (15)
Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien. Slurf aan het hoofd spelden, vullen
(chenilledraad) en vastnaaien. Oogen boven de snuit spelden en vastnaaien
.
Oor (2x):
DROPS Paris, naald 4 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. elke 2. v meerd. (18)
4. -6. (3 toeren) v in elke st (18)
7. elke 2. en 3. v samen haken (12)
Beeindigen, draad laten hangen, oor plat aan het hoofd
vastnaaien
.

Voet (4x):
naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. in de achterste lussen: v in elke st (12)
4. -5. (2 toeren) v in elke st (12)
6. elke 3. en 4. v samen haken (9)
Licht vullen, plat met v dichthaken, draad laten hangen voor het vastnaaien

Staart:
DROPS Paris, naald 3 mm
1. 6L, 5v
Plat met v dichthaken, draad laten hangen voor het vastnaaien.
Hoofd, benen en staart aan het lijf vastnaaien, draden afhechten.

Hond:
In kleuren naar keuzen, begin met het bovenbeschreven lijf .

Hoofd:
DROPS Paris, naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. elke 2. v meerd. (18)
4. elke 3. v meerd. (24)
5. elke 4. v meerd. (30)
6. -10. (5 toeren) v in elke st (30)
11. elke 4. en 5. v samen haken (24)
12. elke 3. en 4. v samen haken (18)
13. elke 2. en 3. v samen haken (12)
vullen.
14. telkens 2 v samen haken (6)
Beeindigen, eventueel oogholtes vormen.
Snuit:
Naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. 3v meerd., 3v, 3v meerd., 3v (18)
4. -5. (2 toeren) v in elke st (18)
Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien.
Snuit aan het hoofd vastnaaien, voor het sluiten
vullen
Neus:
zwart, naald 4 mm
1. MR met 1v, 3 hstk, 1v, 3 hstk
Aantrekken, draad laten hangen, neus op de snuit vastnaaien. Je kan de neus natuurlijk ook
borduren.
Oor (2x):
DROPS Paris, naald 3 mm
1. 4L, 1v in de 2e st vanaf de naald, 1v, 3v in de laatste; verder aan de onderkant: 1v, 2v in de
laatste st (8) (zie schets, hier staan 5 L, maar het principe is hetzelfde)
2. v in elke st (14)
3. -5. (3 toeren) v in elke st (14)
6. elke 6. en 7. v samen haken (12)
7. v in elke st (12)
8. elke 5. en 6. v samen haken (10)
Beeindigen en plat dichthaken, draad laten hangen, oren aan het hoofd vastnaaien.
Poten (4x):
naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. -6. (4 toeren) v in elke st (12)
vullen.
Plat met v dichthaken. Draad laten hangen.

Staart:
DROPS Paris, naald 3 mm
1. MR met 6v (6)
2. elke 3. v meerd. (8)
3. -5. (3 toeren) v in elke st (8)
Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien.
Hoofd, benen en staart aan het lijf vastnaaien, draden afhechten.
Ich habe noch etliche Ideen für weitere Tiere im Kopf, vielleicht kommt ja mal ein zweiter Teil.
Sechs Stück reichen jetzt aber erst mal :o)
Ich fürchte, hier könnten evtl. mehrere Schusselfehler drin sein, da ich ab en an mal kopiert habe
weil sich doch viel wiederholt. Gefenen habe ich jetzt allerdings erst mal keine mehr.
Viel Spaß beim Nachhaken :o)

vertaald door Elly Lijster

