Strandbaby

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:
Bij gebruik van het aangegeven garen wordt het figuur ca. 20 cm groot.
Het garen en de naalddikte zijn natuurlijk maar een voorbeeld. Je kunt elk ander garen
en bijpassende naald gebruiken.
• Garen, bijv. Schachenmayr Catania in kleuren naar keuze
• Bijpassende haaknaald
• Vulling
• Chenilledraad/pijpenrager
• Bijpassende ogen (bij mij: 10 mm en 6 mm)

Afkortingen:
v = vaste
hstk = half stokje
Stk = stokje
MR = magische ring
L = losse
st = steek(steken)
hv = halve vaste
Pas de naalddikte aan aan het garen dat je gebruikt en je manier van haken.
Er wordt – tenzij anders vermeld - in spiraalronden gehaakt
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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.

Dit patroon is alleen voor de kleding/accesoires. Het patroon van de babies vind je
hier: https://zhaya.de/downloads/santababy_NL.pdf

Badpak:
Kleur naar keuze (bij mij orchidee (222)
Bijpassende haaknaald (bij mij 3,5 mm)
Er wordt in rijen gehaakt, aan het eind van elke rij keren Omdat de afmeting afhangt
van het garen dat je gebruikt kan het zijn dat je deze aan moet passen. Kijk
regelmatig of het past of dat je meer of minder steken moet haken .
1. 8L + 1L, 1 st overslaan, 8v (8)
2. 1L, 1v, 1 st overslaan, 4v, 1 st overslaan, 1v (6)
3. 1L, 1v, 1 st overslaan, 2v, 1 st overslaan, 1v (4)
4.-8. (5 rijen) v in elke st (4)
9. 1v meerderen, 2v, 1v meerderen (6)
10. 1v meerderen, 4v, 1v meerderen (8)<- hier niet meer keren.
Vanaf hier in spiraalronden haken.
11. 8L, 8v over het eerste deel haken, 8L, 8v over het tweede deel haken (32) <begin van de toer, markeren

12. v in elke st (32)
13. elke 8. v meerderen (36)
14. v in elke st (36)
15. elke 12. v meerderen (39)
16.-17. (2 toeren) v in elke st (39)
18. elke 12. en 13. v samen haken (36)
haak nog 1v, 1hv. Vanaf hier wordt er weer in rijen gehaakt, aan het eind keren. Bij
de overgeslagen steken haak je om de lossenketting, dus niet in de lossen.
19. 1L, 1 st overslaan, 16v, 1hv
20. 1L, 1 st overslaan, 14v, 1hv
21. 1L, 1 st overslaan, 12v, 1hv
22. 1L, 1 st overslaan, 10v, 1hv
23. 1L, 1 st overslaan, 8v, 1hv
Haak nu 12 L (event. Aantal aanpassen) voor de schouderband, met 1hv bevestigen.
(** zie uitleg), met hv terug naar de voorkant, verbinden met 1v, 1 st overslaan, 2v,
1 st overslaan, 1v, 1 st overslaan, 1v (op deze manier is een aantal steken geminderd
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door het overslaan van steken), haak weer 12 L (zelfde aantal als de andere
schouderband), event. Bevestigen en met hv terug naar voren, eindig met 1hv, draad
afhechten.
**Ik heb de schouderbanden achter gekruisd en met hv bevestigd. Je kan ook de
achterkant los laten en de banden om de hals binden. Als je voor de gekruisde variant
kiest, zal het badpak wat moeilijker aan te trekken zijn, maar het gaat wel. Om de
hals binden gaat natuurlijk makkelijker. Doe wt je zelf het leukst vind .
Je kan de broekspijpjes nog omhaken met een contrastkleur. Haak dan afwisselend
1hv, 1L ,.
Ik heb nog een bloemetje als applicatie gehaakt en opgenaaid

Bloemetje-applicatie:
contrastkleur
MR met 5v, 5x (2L, 2Stk, 2L, 1hv in dezelfde st, 1hv in devolg.st), Beeindigen.
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Zwembroek:
Kleur naar keuze (bij mij wolke (247)
Bijpassende haaknaald (bij mij 3,5 mm)
Kan zowel in spiraalronden als in ronden gehaakt worden. Als je in het rond haakt is
het gelijkmatiger, maar het maakt niet veel uit. De eerste ronde wordt, omdat het in
stokjes gehaakt is in het rond gehaakt
Omdat de afmeting afhangt van het garen dat je gebruikt kan het zijn dat je deze aan
moet passen. Kijk regelmatig of het past of dat je meer of minder steken moet haken.
1. 32L, met 1hv sluiten tot ring, 3L, 32Stk, sluiten met 1hv (32)
Probeer nu voor de zekerheid of de omvang groot genoeg voor de buik is. De een
haakt los, de ander vaster.
2. In de achterste lussen: v in elke st (32)
3. elke 8. v meerderen (36)
4.-7. (4 toeren) v in elke st (36)
8. elke 6. v meerderen (42)
9.a) de 1. En 21. St samenhaken met 1v, 19v, dan nog een keer in de 21. St steken
(alleen deze) en 1`v haken (21)
10.-12. a) (3 toeren) v in elke st (21)
In de laatste steek van het eerste been aan de voorkant steken en de draad doorhalen
9.b) in de 22. en 42. steek steken en 1v haken , 19v, dan nog 1v in de 42. steek
(21)
10.-12. b) (3 toeren) v in elke st (21)
Beeindigen, draad afhechten.
Haak voor de strikband met bijv. Wit 60L + 1L. Vanaf de 2e st hv in elke steek
haken. De band door de eerste rij stokjes rijgen, sla hierbij telkens een stokje over.

Zwemband „Eend“:
Met geel (bij mij paardenbloem 280)
Bijpassende haaknaald (bij mij 2,0 mm)
1. 12L, met 1hv sluiten tot ring, 12v (12)
2.-63. (62 toeren) v in elke st (12) <- aantal toeren eventueel aanpassen. De band
moet over de buik passen.
Vullen, de uiteinden met een matrassteek aan elkaar naaien.
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Eendenkop:
Met geel
Bijpassende haaknaald (bij mij 2,0 mm)
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerderen (12)
3. elke 2. v meerderen (18)
4. elke 3. v meerderen (24)
5.-9. (5 toeren) v in elke st (24)
10. elke 3. en 4. v samen haken (18)
11. elke 5. en 6. v samenhaken (15)
Vullen
12.-13. (2 toeren) v in elke st (15)
14. elke 5. v meerderen (18)
15. v in elke st (18)
Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien. Stevig vulen.

Snavel:
Met oranje
Bijpassende haaknaald (bij mij 2,0 mm)
1. MR met 7v (7)
2. elke v meerderen (14)
3. elke 2. v meerderen (21)
Beendigen, draad laten hangen voor het vastnaaien.
In midden samenvouwen, licht buiten om de vorm van een snavel te krijgen. De navel
aan het hoofd spelden en naaien. Ogen bevestigen of borduren

Bal:
Bijpassende haaknaald (bij mij 2,0 mm)
Elke 3 toeren van kleur wisselen Je kan de bal ook vergroten door gelijkmatig verder
te meerderen en in het midden ongeveer net zoveel toeren haken als die je ervoor
gemeerderd hebt. Zorg dat de toeren door 3 te delen zijn voor de kleurwissels.
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerderen (12)
3. elke 2. v meerderen (18)
4. elke 3. v meerderen (24)
5. elke 4. v meerderen (30)
6. elke 5. v meerderen (36)
7. elke 6. v meerderen (42)
8.-15. (8 toeren) v in elke st (42)
16. elke 6. en 7. v samen haken (36)
17. elke 5. en 6. v samen haken (30)
18. elke 4. en 5. v samen haken (24)
19. elke 3. en 4. v samen haken (18)
Vullen
20. elke 2. en 3. v samen haken (12)
bijvullen.
21. Telkens 2v samen haken (6)
Beeindigen, draad afhechten.
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Als je wilt kan je natuurlijk ook nog een strandlaken of andere accessoires haken :o)
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