Haakpatroon Oranje leeuwin voor aan je tas
@essiebirdies

Benodigdheden:
Yarn and Colors must-have in de kleuren:
•
•

002 Cream
016 Cantaloupe

Yarn and Colors charming in de kleur Cantaloupe 016
Poppenvulling
Haaknaald 2 (3 voor het haar)
Stopnaald en schaar
Stekenmarkeerder
Veiligheidsogen zwart 8 of 9 mm
Restje zwart garen om de wimpers en neus te borduren
Gebruikte afkortingen:
v = vaste
l = losse
hv = halve vaste
st = stokje
2v samen haken = minderen
2v in de volgende steek = meerderen
() = herhaal wat tussen haakjes staat
Opmerking: er wordt een klein stukje volgens de tapestry techniek gehaakt (de toeren met 2
kleuren). Je kunt natuurlijk ook het hele hoofd in 1 kleur haken.
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Hoofd:
Start met Cantaloupe en maak een ring
Toer 1: Haak 6v in de ring (=6v)
Toer 2: 2v in elke v (=12v)
Toer 3: 2v in elke 2e v (=18v)
Toer 4: 2v in elke 3e v (=24v)
Toer 5: 2v in elke 4e v (=30v)
Toer 6: 2v in elke 5e v (=36v)
Toer 7: 2v in elke 6e v (=42v)
Toer 8 t/m 11: 42v (=42v)
In de volgende toer haak je wat tussen haakjes staat met Cantaloupe en de andere steken
met Cream

Toer 12: 15v, (12v), 15v
Toer 13: 17v, (8v), 17v
Toer 14: 19v, (4v), 19v
Toer 15: 20v, (2v), 20v, knip na deze toer de oranje draad af.
Toer 16: (5v, 2v samen haken) herhaal 6x (=36v)
Toer 17: (4v, 2v samen haken) herhaal 6x (=30v)
Toer 18: (3v, 2v samen haken) herhaal 6x (=24v)
Toer 19: (2v, 2v samen haken) herhaal 6x (=18v) plaats nu de veiligheidsogen en borduur de
wimpers en neus. Vul het hoofd stevig op.
Toer 20: (1v, 2v samen haken) herhaal 6x (=12v) vul het hoofd verder stevig op.
Toer 21: haak alle v 2 aan 2 samen (=6v) hecht de draad af en weef het door de laatste
steken, trek de draad aan om het hoofd te sluiten.
Oren: (2 x)
Start met Cantaloupe en maak een ring
Toer 1: haak 5v in de ring (5v)
Toer 2: 4v, 2v in de volgende steek (=6v)
Toer 3: (1v, 2v in de volgende steek) 3x (=9v)
Toer 4: (2v, 2v in de volgende steek) 3x (=12v)
Toer 5 en 6: 12v (=12v) vouw het oor dicht en haak de tegenover elkaar liggende steken
samen vast met hv. Hecht af en laat een draad hangen om het oor aan het hoofd te naaien.
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Haar:
Maak 3 krullen met Yarn and Colors Charming in de kleur Cantaloupe op de volgende
manier:
10l, haak nu in elke l 2v, hecht af en maak nog 2 krullen. Naai de krullen in het midden op
het hoofdje.
Pompom:
Maak een pompom met een pompom maker of met een vork. (Ik gebruikte Yarn and Colors
Charming kleur Cantaloupe) Naai de pompom vast onder aan het hoofd.
Ophanglus:
Haak met Cantaloupe 30l, hecht af en naai de lus aan de bovenkant van het hoofd.
Klaar is je Oranje Leeuwinnetje. Leuk aan een tas of als sleutelhanger. Laat zien dat je de
Oranje leeuwinnen support tijdens de WK finale zondag 7 juli 2020!
Ik zou het leuk vinden om jullie leeuwinnetje op Facebookte zien (als je @essiebirdies
tagt kan ik het zien) en/of op Instagram met de ta g #essiebirdiespattern en/of
#essiebirdiesoranjeleeuwin
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