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Haaktermen:
L = losse
hv = halve vaste
v = vaste
2v in 1v = meerderen
2v samen = minderen
Benodigdheden:
Katoengaren in verschillende kleuren ( catania)
Haaknaald 2,5mm
Vulling
Veiligheidsoogjes 4,5 mm (of je kan de oogjes ook borduren)
Naald en schaar
Afmetingen: het popje is ongeveer 7 cm
Nota:
Alles word in spiraal gehaakt tenzij anders aangegeven
je kan beginnen met 2L of een magische cirkel
Markeer uw rondes met een draadje of steekmarkeerder
Begin met de armen en benen eerst want deze zullen aan het lichaam gehaakt worden
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Armen (2x):

Wissel telkens van kleur in de laatste v van vorige ronde
Ronde 1: maak magische cirkel met 6v, of 2L, sla 1L over, 6v in 2de L (6)
wissel van kleur
Ronde 2: 4v, 2v samen (5)
Ronde 3-4: 1v in elke v
Sluit met 1hv , hecht af en werk de draadjes weg
Vul de armen niet op

Benen (2x):

Ronde 1: maak magische cirkel met 6v, of 2L, sla 1L over, 6v in 2de L (6)
Ronde 2-3: 1v in elke v (6)
Sluit met 1hv , hecht af en werk de draadjes weg
Lichaam en hoofd:
Ronde 1: hou de beentjes tegen elkaar en haak ze aaneen met een hv, haak in dezelfde steek een v
en 5v in het eerste been
ga verder op het tweede been met 6v. Plaats hier uw steekmarkeerder om het begin van de ronde
aan te geven (12)

Ronde 2: 1v in elke v (12)
Ronde 3: (2v in 1v, 5v) 2x (14)
Ronde 4: 4v, hou nu de arm tegen het lichaam en haak ze vast aan elkaar met 2v, haak nu 5v alleen
over het lichaam, hou de tweede arm tegen het lichaam en haak ze vast aan elkaar met 2v, haak
nog 1v op het lichaam (14)
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Ronde 5: 1v, 2v samen, 1v, haak nu alleen over de steken van de arm: 3v, terug over het lichaam :
2v, 2v samen, 1v, terug over de arm: 3v en nog 1v terug over het lichaam
Gefeliciteerd!!! het zwaarste deel is klaar , vanaf hier is het gemakkelijk
Ronde 6: (2v samen) 7x (7)
Ronde 7: 2v in elke v (14)
Ronde 8 (1v, 2v in 1v) 7x (21)
Ronde 9: (2v, 2v in 1v) 7x (28)
Ronde 10-11: 1v in elke v (28)
Vul de benen en het lichaam
Ronde 12: 16v, als je veiligheidsoogjes gebruik, plaats dan hier een extra steekmarkeerder, 6v,
plaats hier de tweede steekmarkeerder, 6v (28)
Ronde 13-14: 1v in elke v (28)
Ronde 15: (2v, 2v samen) 7x (21)
Ronde 16: (1v, 2v samen) 7x (14)
Plaats de veiligheidsoogjes en vul het hoofd al op
Ronde 17: (2v samen) 7x (7)
Ronde 18: 1v, (2v samen) 2x, 1hv
Hecht af en weef uw draad door de laatste steken , trek aan en zet de draad vast, werk de
draadjes netjes weg

Konijn oortjes (2x):
Ronde
Ronde
Ronde
Ronde

1: maak magische cirkel met 6v, of 2L, sla 1L over, 6v in 2de L (6)
2: (2v, 2v in 1v) 2x (8)
3: 1v in elke v (8)
4: (2v, 2v samen) 2x (6)
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Ronde 5: 1v in elke v (6)
Sluit met 1hv , hecht af en naai de oortjes aan het hoofdje

Puppy oortjes (2x):

Ronde 1: maak magische cirkel met 6v, of 2L, sla 1L over, 6v in 2de L (6)
Ronde 2: (2v, 2v in 1v) 2x (8)
Ronde 3-4: 1v in elke v (8)
Ronde 5: (2v, 2v samen) 2x (6)
Ronde 6: 1v in elke v (6)
Sluit met 1hv , hecht af en naai de oortjes aan het hoofdje

Puppy snuitje:

Ronde 1: maak magische cirkel met 6v, of 2L, sla 1L over, 6v in 2de L (6)
Ronde 2: (2v in 1v) 6x (12)
Ronde 3: (3v, 3v in 1v) 2x (18)
Ronde 4: (7v, 2v samen) 2x (16)
Ronde 5: 1hv in elke v (16)
Sluit met 1hv , hecht af en naai het snuitje aan het hoofdje

Puppy staartje:

Ronde 1: maak magische cirkel met 5v, of 2L, sla 1L over, 5v in 2de L (5)
Ronde 2–4: 1v in elke v (5)
Sluit met 1hv , hecht af en naai het staart aan het lichaam

Kitten oortjes (2x):
Ronde 1: maak magische cirkel met 5v, of 2L, sla 1L over, 5v in 2de L (5)
Ronde 2: 2v in 1v, 4v (6)
Ronde 3: 2v in 1v, 2v, 2v in 1v, 2v (8)
Sluit met 1hv , hecht af en naai de oortjes aan het hoofdje

Kitten staartje:
Ronde 1: maak magische cirkel met 5v, of 2L, sla 1L over, 5v in 2de L (5)
Ronde 2–6: 1v in elke v (5)
Sluit met 1hv , hecht af en naai het staart aan het lichaam

Afwerking:

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: https://amilovesgurumi.com/2015/02/02/how-to-make-a-baby-no-not-what-you-think/

Baby:
Borduur de neus en zet wat draadjes op het hoofd als haar

Puppy:
Plaats de oren en staart op het hoofd en lichaam en naai ze vast
Borduur een neusje op de snuit, vul wat op en naai aan het hoofdje
borduur de ogen als je geen veiligheidsogen gebruikt hebt

kitten:
Plaats de oren en staart op het hoofd en lichaam en naai ze vast
borduur een neusje als je dat wil en de ogen als je geen veiligheidsogen gebruikt hebt

Konijn:
Plaats de oren en staart op het hoofd en lichaam en naai ze vast
borduur een neusje als je dat wil en de ogen als je geen veiligheidsogen gebruikt hebt
Hier een foto van de baby's met geborduurde ogen. Eerst vond ik ze niet zo leuk en heb ze
opnieuw gemaakt met veiligheidsoogjes , maar achteraf gezien zijn beide leuk

Veel plezier met uw mini baby
Kopieer of post dit patroon niet zonder mijn toestemming
Vertaal dit patroon niet in een andere taal voor verkoop of publicatie op het internet
Je mag een klein aantal afgewerkte wagens verkopen op markten of detailhandel
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