Originele link: http://www.ravelry.com/patterns/library/autumn-girls

Herfstmeisjes

Haaktermen:
L = losse
hv = halve vaste
v = vaste
hstk= half stokje
stk= stokje
2v in 1v = meerderen
2v samen = minderen
Benodigdheden:
 haaknaald 2.5 mm
 Catania wol van Schachenmayr: wit, paars, ecru, bruin voor het popje en verschillende kleuren
voor de kledij
 Fiberfill
 pijp reinigers
 2 veiligheidsoogjes 6 mm
 naald en schaar
 speldenkopjes
 lijm
 Saté stok
 klein knoopje voor het jasje en een beetje rouge
Hoogte: 14 cm
Nota: Indien anders aangegeven worden alle delen in het rond/ spiraal gehaakt
je kan beginnen met 2L of een magische cirkel
Markeer telkens het begin van de ronde
Je kan de armen en benen opvullen of pijpreinigers gebruiken
ik heb pijpreinigers gebruikt en vind dit mooier. Het popje is zo ook stabieler en beweegbaar
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Handen en armen (2x):

Met ecru
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v (6)
Ronde 2: (2v, 2v in 1v) 2x (8)
Ronde 3-4: 1v in elke v (8)
Ronde 5: (2v samen, 1v) x 2, Vul het handje , 2v samen (5)
Ronde 6–12: 1v in elke v (5)
Hecht af en laat een lange draad om de armen aan het lichaam
te naaien
Vul het armpje of steek de pijpreiniger in het armpje

Voeten en benen (2x):
Begin met wit en wissel met de kleur die je wilt op de beentjes (op de foto is dit zwart)
Ronde 1: 4L, sla 1ste L over, 2v in 1v, 1v, 3v in 1v, ga verder aan de
andere kant van de lossenketting met: 2v (8)
Ronde 2: (2v in 1v) 2x, 1v, (2v in 1v) 3x, 1v, 2v in 1v (14)
Ronde 3: In achterste lus: 1v in elke v (14)
Ronde 4: 5v, (2v samen) 4x (10)
Ronde 5: 4v, (2v samen) 3x, (7)
Vul de voet op
Ronde 6: 2v, Wissel naar zwart: 2v, 2v samen, 1v (6)
Ronde 7: 2v, Wissel naar wit: 4v (6)
Ronde 8: 2v, Wissel naar zwart: 4v (6)
Ronde 9: 2v, Wissel naar wit: 4v (6)
Ronde 10: 2v, Wissel naar zwart: 4v (6)
Ronde 11: 2v, Wissel naar wit: 4v (6)
Ronde 12: 2v, Wissel naar zwart: 4v (6)
Ronde 13: 2v, Wissel naar wit: 4v (6)
Ronde 14: 1v in elke v (6)
Vul het beentje of steek de pijpreiniger in het beentje
je kan dit ook doen na dat je de beentjes aan elkaar verbonden
hebt
het eerste beentje sluit je met 1hv en maar laat de markeerder
zitten
Het tweede beentje hou je tegen het eerste en haak de twee
samen, steek uw haaknaald in de derde steek voor de
steekmarkeerder en haak een vaste door beide benen
Ga verder met ronde 15
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Hoofd en lichaam:

Ronde 15: 1v in elke v (12)
Ronde 16: (1v, 2v in 1v) 6x (18)
Ronde 17: 17v, wissel naar ecru, 1v (18)
Ronde 18: 4v, (2v samen) 2x, 5v, (2v samen) 2x, 1v (14)
Ronde 19-20: 1v in elke v (14)
Ronde 21: 5v, 2v in 1v, 6v, 2v in 1v, 1v (16)
Ronde 22: 6v, 2v in 1v, 7v, 2v in 1v, 1v (18)
Ronde 23: 1v in elke v (18)
Ronde 24: 2v samen, 3v, (2v samen) 3x, 3v, (2v samen) 2x (12)
Vul het lichaam
Ronde 25: 2v samen, 2v, (2v samen) 2x, 2v, 2v samen (8)
Ronde 26: 1v in elke v (8)
Vul verder op
Ronde 27: (1v, 2v in 1v) 4x (12)
Ronde 28: (2v, 2v in 1v) 4x (16)
Ronde 29: (1v, 2v in 1v) 8x (24)
Ronde 30: (3v, 2v in 1v) 6x (30)
Ronde 31-32: 1v in elke v (30)
Ronde 33: 21v, plaats een markeerder of draadje, hier komt later het oogje, 6v, plaats een
markeerder of draadje voor het tweede oog, 3v (30)
Ronde 34–36: 1v in elke v (30)
Ronde 37: (3v, 2v samen) 6x (24)
Ronde 38: (2v, 2v samen) 6x (18)
Vul de nek, plaats de veiligheidsogen in ronde 33 daar waar je een markeerder hebt geplaatst
Ronde 39: (1v, 2v samen) 6x (12)
Vul het hoofd stevig op
Ronde 40: (2v samen) 6x (6)
sluit met 1hv, weef de draad door de buitenste lus van de laatste steken en trek aan , werk de
draadjes netjes weg

Jurk:

Met kleur naar keuze, haak in rijen
Rij 1: 16L, sla 1ste L over, 15v, 1L, keer (15)
Rij 2: 3L (telt als 1ste stk), (2stk in 1L) 13x, 1stk, keer (28)
Rij 3: 3L (telt als 1ste stk), (2stk in 1stk) 2x, 2L, sla 7stk over, 8stk, 2L, sla 7stk over, (2stk in
1stk) 2x, 1stk, keer (18stk + 4L)
Rij 4: 3L (telt als 1ste stk), 2stk in 1stk, 3stk, 2stk rond de 2L, 8stk, 2stk rond de 2L, 3stk, 2stk
in 1stk, 1stk, keer (24)
Rij 5: 3L (telt als 1ste stk), 7stk, 2stk in 1stk, 6stk, 2stk in 1stk, 8stk, keer (26)
Rij 6: 3L (telt als 1ste stk), 25stk, keer (26)
Rij 7: 4L, sla 1stk over , 1hv, (3L, sla 1stk over , 1hv) 12x
Hecht af en werk de draadjes weg
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Haar:

Met bruin
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v (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 6-8: 1v in elke v (30)
Ronde 9: 1v, 1hstk, 5stk, 1hstk, 10v, 1hstk, 9stk, 1hstk, 1v (30)
Ronde 10: 22v, 8hv (30)
Ronde 11: 3hv,
Nu ga je een haarsliert haken:
10L, keer, sla 1ste L over, (1v, 2v in 1v) 4x, sla 1L over, ga verder op de haarbasis: sla 1v over, 1hv
haak terug 10L en ga verder zoals bij de eerste haarsliert
Herhaal dit tot je 10 haarsliertjes hebt
Hecht af en werk de draadjes weg

Schoenen (2x):

Met kleur naar keuze
Ronde 1: 5L, sla 1ste L over, 2v in 1L, 2v, 3v in 1v, ga verder
aan de andere kant van de lossenketting met: 3v (10)
Ronde 2: (2v in 1v) 2x, 2v, (2v in 1v) 3x, 2v, 2v in 1v (16)
Ronde 3: In achterste lus: 1v in elke v (16)
Ronde 4: 8v, (2v samen) 2x, 4v (14)
Ronde 5: 7v,(2v samen) 2x, 3v (12)
Ronde 6: 1v, 2v in 1v, 5v, 2v samen, 3v (12)
sluit met 1hv, hecht af en werk de draadjes weg

Muts:

Met kleur naar keuze, wissel telkens van kleur in de laatste
steek van elke ronde
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v (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: (2v in 1v, 9v) 3x (33)
Ronde 7–13: 1v in elke v (33)
Sluit met 1hv, hecht af en werk de draadjes weg

This pattern is copyrighted by Karin Godinez (amilovesgurumi.com).
Deze vertaling is gemaakt met toestemming van de ontwerpster. Deze vertaling mag niet gedeeld worden op Blogs,
FB groepen en Websites zonder schriftelijke toelating

Originele link: http://www.ravelry.com/patterns/library/autumn-girls

Jasje:

Met kleur naar keuze, haak in rijen
Rij 1: 21L, sla 1ste L over, 2v, 2v in 1v, (4v, 2v in 1v) 3x, 2v, keer (24)
verander van kleur in de laatste v van volgende rij
Rij 2: 6L ( dit is het knoopgaatje), 2v, 2v in 1v (5v, 2v in 1v) x 3, 2v, 1L, keer (28)
Rij 3: 3v, 2v in 1v, (6v, 2v in 1v) 3x, 3v, 1L, keer (32)
verander van kleur in de laatste v van volgende rij
Rij 4: 3v, 2v in 1v, (7v, 2v in 1v) 3x, 3v, 1L, keer (36)
Rij 5 4v, 2v in 1v, (8v, 2v in 1v) 3x, 4v, 1L, keer (40)
Rij 6 4v, 2v in 1v, (9v, 2v in 1v) 3x, 5v, 1L, keer (44)
Rij 7 5v, 2v in 1v, (10v, 2v in 1v) 3x, 5v, 1L, keer (48)
Rij 8 6v, sla 11v over, 13v, sla 11v over, 7v, 1L, keer (26)
Rij 9: 1v in elke v (26)
Hecht af en laat weer de draadjes weg
Naai het knoopje aan de andere zijde van het jasje op de zelfde hoogte als het knoopgaatje

Afwerking:
Spelt de armen aan de zijkant van het lichaam en naai vast
Doe het jurkje aan en naai het vanachter dicht
Zet het haar op het hoofd en naai vast

Doe een beetje Rouge op de wangen en doe het jasje aan en uw popje is klaar

handvat:

Paraplu:

Met kleur naar keuze
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v (6)
Ronde 2-4: 1v in elke v (6)
Ronde 5: 4v, 2v samen, sluit met 1hv (5)
Hecht af en werk de draadjes weg
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Topje op de paraplu:

Met bruin of grijs
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v (6)
Ronde 2-3: 1v in elke v (6)
Ronde 4: In achterste lus: 1v in elke v (6)
Ronde 5: 1v in elke v (6)
Ronde 6: 4v, 2v samen, sluit met 1hv
Hecht af en werk de draadjes weg

Scherm:

Met kleur naar keuze, start in de voorste lussen van ronde 4 van het topje van de paraplu,
steek uw haaknaald van onder naar boven door de lus (zie foto)
Ronde 1: In voorste lus: 1v in elke v (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: (6v, 2v in 1v) 6x (48)
Ronde 9: (7v, 2v in 1v) 6x (54)
Ronde 10: 1v in elke v (54)
Ronde 11: (8v, 2v in 1v) 6x (60)
Ronde 12: (9v, 2v in 1v) 6x (66)
Ronde 13: (10v, 2v in 1v) 6x (72)
voor de stevigheid haak je volgende ronde best dubbeldraads
Ronde 14: (11hv, 1v) 6x (72)
Hecht af en werk de draadjes weg

Afwerking Paraplu:
Knip de saté stok ah op 10 cm
doe lijm aan beide einde van de saté stok,
Zet aan 1 kant het handvat en aan de andere
kant de paraplu zelf en laat drogen
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