Meisje in
blauwe jurk
Alle figuren, die met mijn patronen zijn gehaakt,
mogen verkoht worden met vermelding van de
designer. Het patroon zelf of delen daarvan
mogen niet verkocht worden of als eigen patroon
uitgegeven worden. Dank U wel :o)
***
Feel free to sell your finished items. Do not copy, alter,
share 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 al 20 cm groot. Het aangegeven materiaal is natuurlijk
maar een voorbeeld. Je kan het van elk ander materiaal haken.
• Garen, bijv. Schachenmayr Catania, kleurnr.. 263 (lichtabrikoos), 247 (hemels[blauw]), 254
(taupe), 257 (bast)
•
•
•
•

Voor het haar bijv. Schachenmayr Bravo ecru (8200)
Bijpassende haaknaald in (bij mij 2,0 mm)
Vulling
Bijpassende ogen (bij mij: 10 mm)

Gebruikte steken en afkortingen:
v = vaste
MR = magische ring
L = losse
hstk = half stokje
stk = stokje
st = steek
hv = halve vaste
Er wordt – tenzij anders vermeld - in spiraalronden gehaakt.
Voor de (zo onzichtbare) kleurwissel bij spiraalronden en het plaatsen van meer-en minderingen
kijk bij www.zhaya.de onder Tipps, Tricks en Tutorials.
vertaald door Elly Lijster https://www.facebook.com/groups/Creaties/

Hoofd:
lichtabrikoos (huid)
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.-18. (10 toeren) v in elke st (48)
19. elke 7. en 8. v samen haken (42)
20. elke 6. en 7. v samen haken (36)
21. elke 5. en 6. v samen haken (30)
22. elke 4. en 5. v samen haken (24)
23. elke 3. en 4. v samen haken (18)
24. elke 2. en 3. v samen haken (12)
25. telkens 2 v samen haken (6)
Beeindigen, sluiten, draad laten hangen ,
Met spelden de plaatsen voor de ogen en neus markeren.
Voor het vormen van oogholtes de einddraad door een lange naald halen, vanaf de onderkant
insteken en bij het eerste oog uitkomen een steek opzij weer naar onderen insteken en aantrekken
om een oogholte te vormen, Draad vastknipen. Voor het tweede oog herhalen. Nu de ogen plaatsen
Natuurlijk kan je de ogen ook gewoon plaatsen. Is de draad nog lang genoeg kan je direkt de neus
borduren, anders een nieuwe draad nemen. Onder insteken en bij de neus uitkomen en een paar
keer heen en weer naaien, zodat er een neus ontstaat, weer naar onderen steken en goed
vastknopen. Tenslotte nog een mond, wimpers en wenkbrauwen borduren en event. met pastelkrijt
de wangen kleuren
Voor het haar heb ik eerst de haaraanzet met spelden gemarkeerd
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Voet/been (2x):
taupe
Oval haken (zie schema).
1. 6L, 1 v in de 2e st vanaf de naald, 3 v, 3 v in de
laatste st, verder aan de onderkant; 3 v, 2 v in de
laatste st (12)
2. 1. v meerd, 3v, volg. 3v meerd, 3v, volg. 2v
meerd (18)
3. 1v, 1v meerd, 3v, 3x elke 2. v meerd, 3v, 2x elke
2. v meerd (24)
4. in de achterste lussen: v in elke st (24)
5.-6. (2 toeren) v in elke st (24)
7. 7v, 4x 2v samen haken, 9v (20)
8. 7v, 2x 2v samen haken, 9v (18)
9. 6v, 2x 2v samen haken, 6v, 2v samen haken (15)
10.-15. (6 toeren) v in elke st (15)
16. a) in de voorste lussen: 1 hv, 1 L, hstk in dezelfde hv, 5 hstk,
5 stk, 4 hstk, sluit met 1 hv wissel naar bast
16. b) in de achterste lussen: v in elke st (15)
17.-23. (7 toeren) v in elke st (15)
Van het eerste been de draad naar binnen steken, bij het tweede
been doorgaan met het verbinden van de benen en beginnen met:

Lijf:
24. v tot het midden (bij mij waren dat 5 v ), 1 hv, 3 L, 1 hv in
het andere been, 1 L, <- deze goed aantrekken, 1 v in
dezelfde st bij de hv, 14 v om dit been, 3 v in de Lketting, 1
v in de hv, 14 v om het andere been, 3 v in de Lketting (36)
25. -28. (4 toeren) v in elke at (36)
29. 7v, 2v samen haken, 16v, 2v samen haken, 9v (34)
30. 7v, 2v samen haken, 15v, 2v samen haken, 8v (32)
Benen in vorm vullen.
Wissel naar wolk (blauw)
31. v in elke st (32)
32. 6v, 2v samen haken, 15v, 2v samen haken, 7v (30)
33. in de achterste lussen : v in elke st (30)
34. v in elke st (30)
35. elke 4. en 5. v samen haken (24)
36.-38. (3 toeren) v in elke st (24)
39. in de achterste lussen: v in elke st (24)
wissel naar lichtabrikoos (huid)
40. 5v, 2v samen haken, 10v, 2v samen haken, 5v (22)
41. v in elke st (22)
42. 4v, 2v samen haken, 10v, 2v samen haken, 4v (20)
43. v in elke st (20)
44. 4v, 2v samen haken, 8v, 2v samen haken, 4v (18)
45. v in elke st (18)
46. elke 2. en 3. v samen haken (12)
47. v in elke st (12)
Lijf in vorm vullen.
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Voor het bovenstuk van de jurk in toer 39 met de kleur voor de jurk nieuw aanhechten.Er wordt in
het rond gehaakt, elke ronde begint met 1 L en sluit met 1 hv in de L. Met de voeten naar je toe:
39.b) in de voorste lussen: v in elke st (24)
40.b) 5v, 2v samen haken, 10v, 2v samen haken, 5v (22)
41.b) v in elke st (22)
42.b) 8v, 1 st oversl., 5 stk in de volg.st, 1 st oversl., 1 hv, 1 st oversl., 5 stk in de volg.st, 1 st
oversl., 7 v . Beeindigen, draad afhechten,.

Rok: met blauw
Haaknaald 1 mm groter nemen (bij mij 3,0 mm)
Voor de rok in toer 33 met de kleur voor de jurk nieuw aanhechten. Er wordt heen en weer gehaakt,
elke rij begint met 1 L, aan het eind het werk keren. Met het hoofd naar je toe
in de voorste lussen: 2 stk in elke st (33)
43. elk 11e stk meerd . (36)
44.-6. (4 rijen) stk in elke st (36)
7. 3x (1 stk oversl., 1 stk,), 24 stk, 3x (1 stk oversl., 1 stk,) (30)
Beeindigen, draad afhechten. Nu aan de rand opnieuw aanhechten (zie foto) en de jurk met v
omhaken .

Hand/Arm (2x):
lichtabrikoos (huid)
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd (12)
3.-5. (3 toeren) v in elke st (12)
6. elke 3. en 4. v samen haken (9)
licht vullen of wat chenilledraad
buigen- (zie foto) en in de hand steken.
7. elke 2. en 3. v samen haken (6)
8. v in elke st (6)
9. elke 2. v meerd (9)
10.-20. (11 toeren) v in elke st (9)
Beeindigen, arm in vorm vullen, sluiten,
Als dat nog niet is gebeurd, het hoofd (met matrassteek) aan het lijf
vastnaaien. Armen direkt onder het hoofd naaien of met
draadtechniek bevestigen.
Het patroon van de jonge draak vind je ook op mijn site
(www.zhaya.de).

vertaald door Elly Lijster https://www.facebook.com/groups/Creaties/

