Manni Muis

Dit patroon is eigendom van Zhaya/Zhaya Designs. Verkoop, ruilen, openbaar maken en
verspreiden van dit patroon (incl. vertalingen), is niet toegestaan. Natuurlijk
mogen ook de foto’s, afbeeldingen en het patroon niet als eigen
uitgegeven worden. Verkoop van het gemaakte artikel via
internet of op markten is toegestaan, met vermelding van de
Auteur - Zhaya / Zhaya Designs -. Vielen Dank :o)

Kop:
grijs
1. MR 6v (6)
2. elke v meerd (12)
3. elde 4 v meerd (15)
4. v in elke st (15)
5. elke 5 v meerd (18)
6. v in elke st (18)
7. elke 6 v meerd (21)
8. v in elke st (21)
9. elke 7e v meerd. (24)
10. elke 8e meerd. (27)
11. elke 9e meerd. (30)
12. – 16. v in elke st (30) vijf toeren
17. elke 4e en 5e samen haken (24)
18. elke 3e en 4e samen haken (18)
19. elke 2e en 3e samen haken (12)
Vul de kop op in de gewenste vorm.
20. telkens 2 v samen haken
Sluiten en draad onzichtbaar afhechten.
Wie wil kan de oogholtes een beetje naar binnen trekken, dat geeft een mooiere vorm
aan de kop, maar het is niet absoluut nodig. Markeer daarom de plaats voor de ogen
met spelden. Met een draad (ik neem meestal dezelfde waarmee ik haak maar een
gewone zijden draad kan ook) onder in de kop insteken, bij de eerste speld uitkomen,
om een steek gaan (langs opzij of boven/onder) en weer insteken – naar de andere
speld, uitkomen en weer insteken, en terug naar onder bij de eerste insteek . De
draad aantrekken en daarmee de diepte van de oogholte bepalen. Draad goed
vastknopen en de uiteinden naar binnen steken.
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Nu nog de ogen vastnaaien en de rest van
het gezicht er op naaien. De neus is
gewoon enkele keren opnieuw door
dezelfde steken gaan van links naar rechts
met zwarte draad.

Oor:
grijs
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerderen (12)
3. elke 4 v meerd (15)
nog 3 hv haken, draad lang genoeg laten
om oor aan de kop te naaien. De oren met de zijde van de 3hv aan de kop naaien.

Been (2x):
Bij de benen haakte ik in kring rondes, vermits de benen er bij spiraalrondes
gemakkelijk scheef uitzien. De naad die ontstaat is slechts aan de binnenkant
zichtbaar en valt niet echt op. Men kan ook gewoon in
spiraalrondes haken. Je haakt bij kringrondes aan elk
begin van de ronde een losse, en om te eindigen een
halve vaste in de eerste steek.
1. MR met 9 v (9)
2. enkel in de achterste lus haken: v in elke st (9)
3. v in elke st (9)
4. 2v in de eerste v, 8v (10)
5. 2v in de eerste v , 9v (11)
6. 2v in de eerste v, 10 v (12)
7. V in elke v (12)
Het eerste been beëindigen, draad onzichtbaar
vastmaken. Het 2de been niet afhechten, daarmee
beginnen we aan het lijf.

Lijf:
In deze toer worden de benen verbonden, vanaf hier heb ik weer in spiraalrondes
gehaakt.
8. 6 lossen , 1v in de 1ste v van het andere been (aan de naad), 11 v op dit been, 6
v langs de ketting (1 in elke losse) , 12v op het volgende been, 6 v langs de
lossen (36) markeer hier nu het nieuwe begin van de rondes.
9. een v in elke v (36)
10. een v in elke v (36)
11. een v in elke v (36)
12. 12v, 2v in de volg st, 1v, 2v in de volgende st, 1v,
2v in de volg st, 19 v (39)
13. – 22. v in elke v (39) = 10 toeren. Benen
opvullen.
23. 12v, 2 volgende v samen haken, 4v, 2 volgende v
samen haken, 19v (37)
24. v in elke v (37)
25. 14v, 2 volgende v samen haken, 21 v (36)
26. v in elke v (36)
27. elke 11e en 12e samen haken (33)
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28. elke 10e en 11e samen haken (30)
29. elke 9e en 10e samen haken (27)
30. elke 8e en 9e samen haken (24)
Vul nu reeds een deel van het lijf op.
31. elke 7e en 8e samen haken (21)
32. elke 6e en 7e samen haken (18)
33. elke 5e ne 6e samen haken (15)
34. elke 4e en 5e samen haken (12)
35. v in elke v (12)
Afhechten, niet sluiten, voldoende draad laten om het lijf aan de kop te naaien. Het
lijf volledig opvullen, de kop aan het lijf naaien.

Voet (2x):
1. MR met 6v (6)
2. 2v in elke st (12)
3. 2v in elke 4e v (15)
4. – 6. V in elke v (15) = 3 toeren
7. elke 4e en 5e samen haken (12)
8. v in elke v (12)
9. elke 3e en 4e v samen haken (9)
10. – 11. een v in elke v (9) = 2 toeren. Voet niet te
vast opvullen (word lichtjes plat gedrukt)
12. elke 2e en 3e v samen haken
Afhechten, sluiten, voldoende draad laten om vast te
naaien. De voet tussen duim en wijsvinger rollen ,
kneden, en enkel het achterste deel platdrukken. Nu de
draad naar de bovenzijde leiden en de voet vastnaaien
aan het been. Voeten eventueel niet mooi vooruit, maar
licht naar buiten richten.

Staartje:
1. 3 lossen, met een halve vaste de ring sluiten (3)
2. 2v in elke v (6)
3. – 22. v in elke v (6)
Afhechten, niet sluiten. Eventueel opvullen met chenille draad (= pijperaggetje),
zodat je de staart kan modeleren.

Hand/arm (2x):
1. MR met 6v (6)
2. 2v in elke v (12)
3. – 5. V in elke v (12) = 3 toeren
6. 1v, 3 lossen,2v op de lossenketting vanaf de 2e
losse, halve v in de 1e v, niet te vast aantrekken, 11
v (12)
7. V in elke v (12) hierbij wordt op de duim niet
gehaakt, achter de duim haken, zodat die naar buiten
uitsteekt
8. elke 3e en 4e v samen haken (9)
9. – 23. vV in elke v (9) = 15 toeren . Ik heb de arm
niet opgevuld met fiberfill, maar weer chenille draad(pijperaggetje) gebruikt,
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dubbel gevouwen, zodat de draad er aan het hand
niet gaat doorprikken. (zie tekening)
24. elke 2e en 3e samen haken (6)
Afhechten, sluiten, voldoende draad laten om aan het lijf
te naaien, dicht tegen de kop.
Manni muis is nu eigenlijk klaar, maar nogal naakt,
daarom heb ik er nog wat kledij voor gehaakt. Als eerste:

Pantoffels (2x):
Voetzool :
Hiervoor haken we ovaal. We haken weer in kring rondes.
Losse aan elk begin van de ronde en afsluiten met een
halve vaste in de beginsteek van de rij. Ik maakte deze
in koffiekleur.
1. 10 lossen, 1v in de 2e v, 4v, 3 halve stokjes, 5 hst in
de laatste st, op de andere kant van de ketting verder
haken , 3 hst, 4v, 2v in de laatste v
2. 2v in de 1e st, 6 v, 7x2hst in elke st, 6 v, 2v in de
laatste st
3. Je kan, maar moet niet, een rij halve vasten
toevoegen om mooi af te werken.
Afhechten, draad onzichtbaar inrijgen. Kontroleer de grootte van de zool voor de
voet, normaal gezien moet het passen, maar gezien de draad een andere dikte kan
hebben, kan het verschillen.
Bovendeel :
Hiervoor heb ik een haaknaald van een halve maat groter genomen. Ik nam hiervoor
een lichtere kleur bruin. Pas ook hier op het einde of het groot genoeg is, zodat de
voet past in de pantoffel als de zool eraan genaaid is. Het bovendeel wordt in rijtjes
gehaakt, dus na elke rij een losse haken en werk keren.
1. MR met 5 v (5) Belangrijk : de ring wordt niet dicht
getrokken, alleen lichtjes aangetrokken gezien we niet
in een ronde haken, maar in een halve ronde.
2. 2v in elke v (10)
3. – 9. (7 toeren) v in elke v (10)
Voor een mooiere afwerking heb ik nog een rij halve
vasten om de zijden gehaakt, dus gans rond, langs de ene
zijde, direct langs de andere zijde en laatst de bovenzijde.
Daarna de bovenzijde aan de zool vastnaaien. De pantoffel
is klaar, haak een tweede.
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KoffieTas :
De tas heb ik ook in kringen gehaakt voor de mooiere vorm. Dus aan het begin van
een nieuwe rij een lus en op het einde van de rij met een halve vaste in de beginsteek
vastmaken. De zogenaamde naad, overgang, ziet men later al helemaal niet meer
daar de hand erom zal zitten.
1. MR 6v (6)
2. 2v in elke v (12)
3. 2v in elke 2e v (18)
4. Enkel in de achterste lus haken : v in elke v (18)
5. – 11. V in elke v (18) : 7 toeren
11. Voor de oor van de tas: 10 lussen (eventueel aanpassen
aan de hand), de ketting met een halve v onder aan de tas
bevestigen, terughaken met halve vasten en bevestigen
aan de bovenkant van de tas.
12. Op de rijen van de tas nog 1 rij haken : v in elke v (18)
Afhechten, draden onzichtbaar inrijgen.
Natuurlijk hoort in de tas ook koffie :
Koffie:
In koffiekleur :o)
1. MR 5 v (5)
2. 2v in elke v (10)
3. 2v in elke 2e v (15)
4. Enkel in de achterste lus haken v in elke v (15)
5. – 8. V in elke v (15) (= 4 toeren)
Afhechten, draad inrijgen en gewoon in de tas leggen.
Ik ben geen held om kleding te haken en nog slechter in
patroontjes schrijven. Manni is ook zo reeds knap, maar
als je wil, en je kan aan m’n schrijfsels uit, dan kan je ook
nog een ochtendjas haken.
Ochtendjas :
Afhankelijk van het materiaal dat je gebruikt, zal je het aantal steken
en rijen moeten aanpassen, maar dit is wat ik ervan maakte.
Haak in rijen :
Ketting met 36 lossen +1 losse, werk draaien,
36 v vanaf de 2e st
Haak zoveel rijen als nodig voor de gewenste
lengte. Ik heb deze gemeten van onder de arm
tot op de grond. De 2 laatste rijen naar boven
toe kan je best enkele steken minderen. Meet
af voor de plaats van de armsgaten. Haak 5
lossen op deze plaats en sla de v over en haak
op de lossen op de volgende rij weer vasten.
Haak nog een laatste rij. Rond het hele werk
een rij halve vasten haken om af te werken.
Mouwen haken (12v rond gehaakt-ongeveer 11
ronden, dan 1 toer enkel in de voorste lussen
en nog 2 rijen, zodat je een omslag kan geven
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aan de mouw) en vastnaaien in de jas.
Ik heb er nog zakken (6v – 4 rijen) en een gordel (lossenketting met 1 rij vasten) bij
gehaakt.
Klaar is kees !

Erstveröffentlichung: Mittwoch, 13. April 2016

