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Olaf Klein

Haaktermen :
L= losse
hv= halve vaste
v= vaste
hstk= half stokje
stk= stokje
2v in 1v = meerderen
2v samen = minderen
Benodigdheden:
Witte wol en een beetje oranje voor de neus
Bruine wol voor de armen
aangepaste haaknaald
zwarte en witte vilt voor mond en knopen van de buik
veiligheidsoogjes
naald en schaar
vulling

Lichaam en Hoofd:
Onderste Bol:

Ronde 1: 6v in een magische cirkel (6)
Ronde 2: 2v in elke v (12)
Ronde 3: (1v, 2v in 1v) 6x (18)
Ronde 4: (2v, 2v in 1v) 6x (24)
Ronde 5: (3v, 2v in 1v) 6x (30)
Ronde 6: (4v, 2v in 1v) 6x (36)
Ronde 7: (5v, 2v in 1v) 6x (42)
Ronde 8-16: v in elke v (42)
Ronde 17: (5v, 2v samen) 6x (36)
Ronde 18: (4v, 2v samen) 6x (30)
Ronde 19: (3v, 2v samen) 6x (24)
Ronde 20: (2v, 2v samen) 6x (18)
Ronde 21: (1v, 2v samen) 6x (12)
Vul op
Ronde 22: (2v samen haken) 6x (6)
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Middelste bol:
Ronde 23: 2v in elke v (12)
Ronde 24: (1v, 2v in 1v) 6x (18)
Ronde 25: (2v, 2v in 1v) 6x (24)
Ronde 26-30: v in elke v (24)
Ronde 31: (2v, 2v samen) 6x (18)
Ronde 32: (1v, 2v samen) 6x (12)
Vul op
Ronde 33: (2v samen) 6x (6)

Hoofd:

Ronde 34: 2V op iedere v = (12)
Ronde 35: (1 v, 2 v op de vlg v) 6x (18)
Ronde 36: v in elke v (18)
vul hier de nek bij
Ronde 37: (8v, 2v in elke v) 2x (20)
Ronde 38: (9v, 2v in elke v) 2x (22)
Ronde 39: (10v, 2v in elke v) 2x (24)
Ronde 40: (11v, 2v in elke v) 2x (26)
Ronde 41: (12v, 2v in elke v) 2x (28)
Ronde 42: (13v, 2v in elke v) 2x (30)
Ronde 43: (14v, 2v in elke v) 2x (32)
Ronde 44: (15v, 2v in elke v) 2x (34)
Ronde 45: (16v, 2v in elke v) 2x (36)
Ronde 46: 11v (2vin 1v)5x 4v, (2v in 1v) 5x, 11v (46)
Ronde 47: 1v, 2v samen, 7v, 3v samen, (2v samen)2x, 2hstk samen, (2stk samen) 4x 2hstk samen,
(2v samen) 2x, 3v samen, 7v, 2v samen, 1v (30)
Ronde 48: 1v, 2v samen, 7v, 2hstk, 6stk, 2hstk, 7v, 2v samen, 1v (28)
Ronde 49: 7v, (2v samen ) 7x , 7v = (21)
Ronde 50-51: v in elke v (21)
Ronde 52: 1v, 2v samen, 15v, 3v samen (18)
Ronde 53-54: v in elke v (18)
Plaats je eventuele veiligheidsoogjes tussen Ronde 50 en 51, vul het hoofd maar zorg dat hij ovaal
blijft.
Ronde 55: (1v, 2v samen) 6x (12)
Ronde 56: (2v samen) 6x (6)
Hecht af en werk draadjes weg.

Voet (2X):

Ronde 1: 6v in een magische cirkel (6)
Ronde 2: 2v in elke v (12)
Ronde 3: (1v, 2v in 1v) 6x (18)
Ronde 4: (4v, 2v samen) 4x (15)
Ronde 5: v in elke v (15)
Ronde 6: (3v, 2v samen) 3x (12)
Ronde 7: (2v samen) 6x (6)
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Hecht af en laat een draad over om de voetjes vast te naaien
Naai de voetjes vast

Neus:
4v in een magische ring
Vanaf hier is er geen patroon gegeven , vermeerder of verminder naar eigen keuze
als je klaar bent hecht je af en naai de neus aan het gezicht

Armen (2x):
deze worden meteen aan het lichaam gemaakt.
Plaats je haaknaald op de plek waar je je arm wil hebben, trek de bruine draad erdoor en haal hem
door de lus.
Ronde 1: 13L, keer
Ronde 2: sla eerste L over , 3v
Ronde 3: 5L , keer
Ronde 4: sla eerste L over , 3v.
Herhaal Ronde 3 en 4 nog twee keer, je hebt nu 4 vingers,
haak nu v in de resterende steken richting het lijfje.
Hecht af en werk de draadjes weg

Haren:
Plaats de haaknaald bovenop het hoofd, trek de bruine draad erdoor en haal hem door de lus.
Ronde 1: 6L
Ronde 2: sla eerste L over , 5v
Herhaal dit nog twee keer, je heb nu 3 haren.
Hecht af en werk de draadjes weg.
Borduur de wenkbrauwen boven de ogen.
Knip van zwart vilt een mond en van wit vilt de tanden.
Plak deze met textiellijm op het hoofd.
Plaats de kralen / Vilt op de buik.
Hecht lichaam en hoofd aan elkaar zoals je zelf wil
Veel haakplezier

