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Knuffeldoek
Hond of beer

Alle figuren, die met mijn patroon zijn
gemaakt, mogen verkocht worden, met vermelding
van mij als designer. Het patroon zelf, of delen
ervan mogen niet verkocht/ gedeeld worden.
Ook het openbaar maken of als eigen patroon
uitgeven is niet toegestaan. 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:
Om de verhoudingen kloppend te houden, gebruik je voor het hele projekt dezelfde
wolsoort .
• garen, ik gebruikte DROPS Paris (kleurnr. 17 - naturel, kleurnr. 26 - donker
beige van elk ca. 150 g), wat zwart garen voor de neus en ogen
• bijpassende haaknaald, ik gebruikte 3 mm voor de hond en 5 mm voor het doekje
• vulling

Gebruikte steken en afkortingen:
v = vaste
MR =magic ring
L = losse
st = steek
HV = halve vaste
Pas de naalddikte aan, naar uw gebruikte materiaal .
Er wordt, tenzij anders vermeld, in spiraalronden gehaakt.
Voor het verplaatsen van meer-en minderingen kijk je bij www.zhaya.de onder
Tipps, Tricks en Tutorials.
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Het doekje kan je naar eigen smaak maken, daar zijn veel gratis patronen van te vinden. Ik heb
voor een stervormig doekje gekozen, het patroon kan je vinden op Youtube van Andrea
*Maschenanschlag* (klick). Mijn doekje is van het midden tot een sterpunt 23 cm.

Hoofd:
kleur A
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)
begin alvast met vullen.
23. elke 3. en 4. v samen haken (18)
24. elke 2. en 3. v samen haken (12)
stevig vullen.
25. telkens 2 v samen haken (6)
Beeindigen, sluiten.

Snuit:
Kleur A
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd (12)
3. 3v meerd, 3v, 3v meerd, 3v (18)
4. 3x elke 2. v meerd, 3v, 3x elke 2. v meerd, 3v (24)
5. 3x elke 3. v meerd, 3v, 3x elke 3. v meerd, 3v (30)
6.-8. (3 Toeren) v in elke st (30)
9. elke 9. en 10. v samen haken (27)
Beeindigen, lange draad laten hangen.

Neus:
zwart of heel donker bruin
1. MR met 6v (6)
2. 3v in die 1. st, 2v, 3v in de volg. st, 2v (10)
3. 3v meerd, 2v, 3v meerd, 2v (16)
Beeindigen, draad laten hangen.
De neus over het midden van de snuit naaien.
De snuit vullen, op het gezicht spelden en met de matrassteek vastnaaien. Voor het
sluiten event. bijvullen.
Nu met zwart garen de ogen borduren.
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Op dit moment kan je het hoofd probleemloos in een Teddy-hoofd veranderen,
daarom geef ik dat hier nog als alternatief :o)

Oor - hond (2x):
kleur B
zelfde naalddikte als bij het hoofd.
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd (12)
3. 2x 3v in 1 st, 4v, 2x 3v in 1 st, 4v (20)
4.-8. (5 Toeren) v in elke st (20)
9. 2v, volg. 2 v samen haken, 8v, volg. 2 v samen haken, 6v (18)
10. v in elke st (18)
11. 2v, volg. 2 v samen haken, 7v, volg. 2 v samen haken, 5v (16)
12. v in elke st (16)
13. 1v, volg. 2 v samen haken, 6v, volg. 2 v samen haken, 5v (14)
14. v in elke st (14)
15. 2v, de rest niet haken. Het oor plat met v
dichthaken. Beeindigen, draad laten hangen.
Oren eerst vastspelden en dan aannaaien.

Oor - beer (2x):
kleur A
Zelfde naalddikte als van het hoofd.
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) Oor plat
dichthaken met v. Beeindigen, draad laten
hangen.
Oren vastspelden en aannaaien.
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Poten (2x):
kleur A
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd (12)
3. elke 2. v meerd (18)
4.-8. (5 toeren) v in elke st (18)
9. elke 8. en 9. v samen haken (16)
10. v in elke st (16)
11. elke 7 en 8. v samen haken (14)
12. v in elke st (14)
13. elke 6. en 7. v samen haken (12)
14.-18. (5 Toeren) v in elke st (12)
Voorste deel niet te stevig vullen, het eind met v dichthaken.
Beeindigen, draad laten hangen.
Poten onder het hoofd vastnaaien (kan ook aan de doek, ik vind het aan het hoofd
steviger) en tot slot het hoofd midden op het doekje vastnaaien.
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