Mini-Schmusi

Alle figuren die met mijn patronen zijn gemaakt mogen
verkocht worden met vermelding van mij als designer. Het
patroon zelf of delen ervan mogen niet worden
verkocht, openbaar worden gemaakt of als eigen
patroon uitgegeven worden. Vielen Dank :o)
Materiaal:

***

Met het aangegeven garen wordt het figuur ca. 16 cm groot.
Het door mij gebruikte garen en naalddikte is natuurlijk maar een voorbeeld, je kunt
elk ander garen gebruiken, pas daarbij de naalddikte aan.
• Garen (bijv. Schachenmayr Catania)
• Bijpassende haaknaald (ik gebruikte 2 en 3 mm)
• Vulling
• Wat zwart garen voor de ogen

Afkortingen:
v = vaste
hstk = half stokje
MR = magic ring
L = losse
st = steek
hv = halve vaste
Er wordt – tenzij anders aangegeven - in spiraalronden gehaakt
Voor de (zoveel mogelijk onzichtbare) kleurwissel en meer- en minderingen, zie
www.zhaya.de onder Tipps, Tricks und Tutorials.
Het patroon voor de bloem op de muts komt van hier (klick), het halsdoekje vind je
hier (klick).
De wangen heb ik met pastelkrijt gekleurd, hoelang dat blijft zitten bij het knuffelen,
weet ik niet.
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Been (2x):
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. elke 2. v meerd. (18)
4. elke 3. v meerd. (24)
5.-10. (6 toeren) v in elke st (24)
Het eerste been beeindigen, draad laten hangen voor het
vastnaaien. Bij het tweede been niet beeindigen. De twee
benen tegen elkaar houden, vanaf de binnenkant de volg.
st van het tweede been insteken naar het andere been in
de laatste st onder de einddraad, einddraad doorhalen en
met 1 hv verbinden, nog 1 hv in dezelfde st haken. Draad
doortrekken, aantrekken en afhechten. Hier begint de
nieuwe toer. De eerste steek wordt in dezelfde steen als
waar de verbindings hv is gemaakt.

Lijf:

11. 24v rond het eerste been, 24 v om het tweede been (ook hier komt de eerste st. in
de verbindingsst) (48)
12.-21. (10 toeren) v in elke st (48)
22. elke 7. en 8. v samen haken (42)
23. v in elke st (42)
24. elke 6. en 7. v samen haken (36)
25. v in elke st (36)
26. elke 5. en 6. v samen haken (30)
27. v in elke st (30)
Hier alvast het onderste deel vullen.
28. elke 4. en 5. v samen haken (24)
29. v in elke st (24)
30. elke 3. en 4. v samen haken (18)
31. v in elke st (18)
wissel naar huidskleur
32. elke 3. v meerd. (24)
33. elke 4. v meerd. (30)
34. elke 5. v meerd. (36)
35. elke 6. v meerd. (42)
36. elke 7. v meerd. (48)
37. elke 8. v meerd. (54)
38. elke 9. v meerd. (60)
39.-48. (10 toeren) v in elke st (60)
Lijf stevig vullen.
Als je veiligheidsogen gebruikt, deze in toer 39 met 6 st tussenruimte aanbrengen.
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49. elke 9. en 10. v samen haken (54)
50. elke 8. en 9. v samen haken (48)
51. elke 7. en 8. v samen haken (42)
52. elke 6. en 7. v samen haken (36)
53. elke 5. en 6. v samen haken (30)
54. elke 4. en 5. v samen haken (24)
55. elke 3. en 4. v samen haken (18)
Vullen.
56. elke 2. en 3. v samen haken (12)
event. navullen.
57. telkens 2v samen haken (6)
Beeindigen, sluiten, draad afhechten.

Arm (2x):
Begin met huidskleur
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. elke 2. v meerd (18)
4. v in elke st (18)
wissel naar de kleur voor de kleding
5.-6. (2 toeren) v in elke st (18)
7. elke 5. en 6. v samen haken (15)
8.-10. (3 toeren) v in elke st (15)
11. elke 4. en 5. v samen haken (12)
12.-14. (3 toeren) v in elke st (12)
Vullen, onderkant normaal, naar boven toe lichter vullen.
15. elke 3. en 4. v samen haken (9)
16. -18. (3 toeren) v in elke st (9)
event. navullen.
17. elke 2. en 3. v samen haken (6)
Beeindigen, sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien.

Muts:
1 naald dikker als voor het lijf (bij mij 3 mm).
Door verschil van haken en meer of minder vullen kan het wat afwijken. Pas daarom de
muts een paar keer of het past, anders meer of minder meerderingen haken.
Haak in het rond, elke toer begint met 2 L en sluit met 1 hv in de eerste st.
Voor de muts niet in de lussen van de steken insteken, maar
tussen de steken in.
1. MR met 9 hstk (9)
2. elk hstk meerd. (18)
3. elke 2. hstk meerd. (27)
4. elke 3. hstk meerd. (36)
5. elke 4. hstk meerd. (45)
6.-14. (9 toeren) hstk in elke st (45)
15. elke 8. en 9. hstk samen haken (40)
Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien.
Muts met een paar steekjes op het hoofd vastzetten, Afhechten
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Nu nog het gezicht borduren. Als je wilt kan je nog een bloemetje en een sjaal haken,
boven staat een link naar die patronen.

