
                    

                                                   Vogeltje
  Haakpatroon                              

Ontworpen door Karin Godinez

Dit patroon mag niet gekopieerd worden zonder toestemming van de ontwerpster. 
Het mag ook niet vertaald worden om te verkopen of om op het internet geplaatst te worden. 
Je mag, weliswaar in een klein aantal, de afgewerkte sneeuwman verkopen op markten of in de 
winkel. Dit patroontje werd vertaald voor amilovesgurumi  door de facebookgroep haak met ons 
mee 

https://www.facebook.com/groups/373739732818312/
https://www.facebook.com/groups/373739732818312/
https://amilovesgurumi.com/


MATERIALEN EN BENODIGDHEDEN

Haaknaald 2,5 mm
Wol in de kleuren grijs en geel
Fiberfill
2 oogjes
Naald

GROOTTE

Het vogeltje is ongeveer 5 cm.

STEKEN EN AFKORTINGEN

Losse – L
Halve vaste – HV
Vaste – V
Half stokje – HST
Nummer V –  geeft aan hoeveel keer je de V maakt
Meerderen – 2 V in 1
Minderen – 2 V samen
Herhaal – ** herh ** 
Markeren – Mark
De vetgedrukte cijfers op het einde van de regel, zijn het aantal steken dat je hebt na die 
toer.

NOTIE
Tenzij het anders word aangegeven, worden de toeren zonder sluiten gehaakt. Je kan 
beginnen met 2 losse of een magische ring. Het is belangrijk om je toeren te markeren.

HOOFD EN LICHAAM met grijs
     Toer 01: een magische ring met 6 V     6
     Toer 02: 2 V in iedere steek   12
     Toer 03: ** 1 V, 2 V in 1 ** herh ** tot het einde van de toer                                              18
     Toer 04: 1 V in iedere steek                                                                                                         18
     Toer 05: 1 V in iedere steek   18
     Toer 06: 1 V in iedere steek   18
     Toer 07: 6 X ( 2 V samen ), 6 V   12
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     Toer 08: 1 V in iedere steek   12
     Toer 09: 2 V in iedere steek   24
     Toer 10: 1 V in iedere steek   24
     Toer 11: 5 X ( 1 V, 2 V samen ) , 8 X ( 2 V in 1 ), 1 V                                  27
     Toer 12: 9 X ( 2 V samen ), 3 V, 3 X ( 2 V samen )     15
     Toer 13: 4 x ( 2 V samen ), 5 X ( 2 V in 1 ), 2 V samen                                                             15
Vul op.
     Toer 14: 2 V samen, 11 V, 2 V samen   13
     Toer 15: 2 V samen, 10 V, sluit met een HV
Hou een lange draad en knip af.

Naai het vogeltje zoals op de foto's.

VLEUGELS 2 X met grijs
Voor de vleugels gebruiken we V en HST
     Toer 01: een magische ring met 6 V     6
     Toer 02: 2 X ( 2 V in 1 ), 2 X ( 2 HST in 1 ), 2 X ( 2 V in 1 ), 1 HV                                             12
Hou een lange draad en knip af. Naai de vleugels op het vogeltje. Borduur de bek met geel, 
en naai de oogjes vast.
Naai nu het vogeltje op de hand van de sneeuwman. 

Veel haakplezier. 

Bij problemen, stuur een bericht naar k.godinez@gmx.de
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