Knut
Vertaald door Elly Lijster

Dit patroon is eigendom van Zhaya/Zhaya Designs. Verkoop, ruilen, openbaar maken,
verspreiden van het patroon (incl. vertalingen) is niet toegestaan. Natuurlijk mag ook het
patroon, foto’s en afbeeldingen niet als eigen uitgegeven worden. Verkoop van het
gehaakte figuur via internet of op markten is toegestaan, met vermelding van de auteur Zhaya / Zhaya Design. Vielen Dank :o)
***

LET OP: Ik deel mijn patronen alleen op www.zhaya.de/ www.zhaya.eu. Als je dit GRATIS patroon
ergens anders hebt gedownload, verwijder deze dan onmiddelijk – er zijn websites waar anonieme
hackers met een virus geïnfecteerde PDF-bestanden uploaden die hen toegang geven tot je computer
en je persoonlijke en financiële informatie stelen

Materiaal:
• wolresten
• bijpassende haaknaald
• Vulling

Afkortingen:
v = vaste
MR = magische ring
L = losse
st = steek
hv = halve vaste
Er wordt – tenzij anders aangegeven - in
spiraalronden gehaakt.
Voor een (zo onzichtbaar mogelijke)
kleurwissel bij spiraalronden en het
maken van meer-en minderingen, kijk
bij www.zhaya.de onder Tipps,
Tricks en Tutorials.
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Hoofd/lijf:
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 4. v meerd (30)
13. elke 5. v meerd (36)
14. v in elke st (36)
15. elke 6. v meerd (42)
16. elke 7. v meerd (48)
17.-18. (2 toeren) v in elke st (48)
Begin met vullen van het hoofd.
19. elke 8. v meerd (54)
20.-23. (4 toeren) v in elke st (54)
24. elke 8. en 9. v samen haken (48)
25.-26. (2 toeren) v in elke st (48)
27. elke 7. en 8. v samen haken (42)
28. elke 6. en 7. v samen haken (36)
29. elke 5. en 6. v samen haken (30)
30. elke 4. en 5. v samen haken (24)
Lijf vullen.
31. elke 3. en 4. v samen haken (18)
32. elke 2. en 3. v samen haken (12)
Verder vullen.
33. Telkens 2 v samen haken (6)
Beeindigen, sluiten, draad onzichtbaar afhechten.

Oog (2x):
wit
1. MR met 6v (6)
Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien, met zwart pupillen borduren.

Neus:
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd (12)
3.-4. (2 toeren) v in elke st (12)
5. elke 3. en 4. v samen haken (9)
Beeindigen, niet sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien, iets vullen.

Voet (2x):
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd (12)
3. v in elke st (12)
4. elke 2. v meerd (18)
5.-7. (3 toeren) v in elke st (18)
8. 6x 2vsam, 6v (12)
9. v in elke st (12)
Voet vullen, bovenkant platdrukken en met v dichthaken.
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Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien.

Arm (2x):
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd (12)
3. elke 4. v meerd (15)
4.-5. (2 toeren) v in elke st (15)
Hand iets vullen.
6. elke 2. en 3. v samen haken (10)
7.-12. (6 toeren) v in elke st (10)
Beeindigen, sluiten, draad lanten hangen voor het vastnaaien.
Naai de ogen, neus, voeten en armen aan het lijf. Knoop event. Wat haren in. Dat
was het al, Knut is klaar :o)

Erstveröffentlichung: 04.10.2016

