Baby Eendjes
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Benodigdheden (1 eendje)

Afkortingen

Lang Yarns Jawoll
Oranje (159, ca. 5 gr)
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Durable Soqs
Geel (411, ca. 15 gr)
haaknaald 2,5 mm
vulling
ovale veiligheidsoogjes 6 mm
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losse
halve vaste
vaste
half stokje
stokje

Achter elke toer staat de hoeveelheid steken
tussen haakjes aangegeven.

Baby Eendjes worden met het genoemde
garen (sokkenwol) zittend ongeveer 5 cm
hoog. Werk je met ander garen let er dan op
dat de uiteindelijke grootte zal afwijken. Pas
hier de maat van de veiligheidsoogjes op aan.

Shop alle materialen of een compleet haakpakket op www.shop.mykrissiedolls.nl
Deze schattige Baby Eendjes zijn een aanvulling op het patroon Mijn Kleine Eendjes
www.mykrissiedolls.nl
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Hoofd
Maak met geel een (magische) ring.
Toer 1 6 v in de ring

Toer 11 24 v

Toer 2 2 v in elke v (12 v)

Plaats de ogen tussen toer 5 en 6 met 8 v

Toer 3 2 v in elke 2e v (18 v)

tussenruimte.

Toer 4 18 v

Toer 12 6x (1 v, 2 v sam, 1 v) (18 v)

Toer 5 6x (1 v, 2 v in volg v, 1 v) (24 v)

Toer 13 haak elke 2e en 3e v samen (12 v)

Toer 6 2 v in elke 4e v (30 v)

Vul het hoofd op.

Toer 7-9 30 v (3 toeren)

Toer 14 haak elke 1e en 2e v samen (6 v)

Toer 10 haak elke 4e en 5e v samen (24 v)

Knip de draad af en sluit het hoofd.

Snavel
Maak met oranje een (magische) ring.
Toer 1 6 v in de ring

Toer 5 2 v, 2 v in volg v, 2 v, 2 v in volg v, 2 v,

Toer 2 2 v in elke v, (12 v)

2 v in volg v, 3 v (15 v)

Toer 3-4 12 v (2 toeren)
Knip de draad lang genoeg af om de snavel aan het hoofd te naaien. Vul de snavel op en plaats hem ter
hoogte van toer 2 van het hoofd.
Voor een lieve blik kun je de ogen iets dichter naar elkaar brengen met een lang stuk garen. Ga met de naald
naar het eerste oog en ga vervolgens naar het andere oog. Herhaal dit een aantal keer en trek tussendoor de
draad zachtjes aan. Zet de draad daarna vast.

Lijf deel 1
Maak met geel een (magische) ring.
Toer 1 6 v in de ring

Toer 10-11 24 v (2 toeren)

Toer 2 2 v in elke v (12 v)

Toer 12 haak elke 3e en 4e v samen (18 v)

Toer 3 2 v in elke 2e v (18 v)

Toer 13-14 18 v (2 toeren)

Toer 4 2 v in elke 3e v (24 v)

Toer 15 haak elke 2e en 3e v samen (12 v)

Toer 5 2 v in elke 4e v (30 v)

Toer 16 12 v

Toer 6-8 30 v (3 toeren)

Knip de draad lang genoeg af om het hoofd op lijf
deel 1 te naaien. Vul het lijf op.

Toer 9 haak elke 4e en 5e v samen (24 v)
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Lijf deel 2
Maak met geel een (magische) ring.
Toer 1 6 v in de ring
Toer 2 2 v in elke v (12 v)
Toer 3 12 v
Toer 4 2 v in elke 2e v (18 v)
Toer 5 18 v
Toer 6 6x (1 v, 2 v in volg v, 1 v) (24 v)
Toer 7 24 v
Toer 8 2 v in elke 4e v (30 v)
Toer 9-11 30 v (3 toeren)
Knip de draad lang genoeg af om lijf deel 2 op
lijf deel 1 te naaien. Vul lijf deel 2 op en plaats
hem tussen toer 1 en 14 van lijf deel 1.

Vleugels (2x)
Maak met geel een (magische) ring.
Toer 1 6 v in de ring

Maak het vleugeltje dicht door 4 tegenover elkaar

Toer 2 2 v in elke 2e v (9 v)

liggende vasten aan elkaar te haken. Knip de draad

Toer 3 3x (1 v, 2 v in volg v, 1 v) (12 v)

lang genoeg af om hem aan het lijf te naaien. Plaats

Toer 4-5 12 v (2 toeren)

de vleugel aan de zijkant van het lijf ter hoogte van

Toer 6 haak elke 3e en 4e v samen (9 v)

toer 12 van lijf deel 1.
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Voeten (2x)
Maak met oranje een (magische) ring.
Toer 1 6 v in de ring
Toer 2 2 v in elke 2e v (9 v)
Toer 3 3x (1 v, 2 v in volg v, 1 v) (12 v)
Toer 4 12 v
Haak de 6 tegenover elkaar liggende vasten
aan elkaar vast. Hecht af.

Benen (2x)
Maak met oranje een ketting van 6 lossen en sluit
deze met een hv in de eerste losse tot een ring.
Dit is toer 1. Zorg dat de begindraad lang genoeg is zodat je de voet aan het been kunt naaien.
Toer 2-5 6 v (4 toeren)
Maak het been dicht door 3 tegenover elkaar liggende vasten aan elkaar te haken of te naaien. Knip de draad
lang genoeg af om het been aan het lijf te naaien. Plaats de benen tussen toer 1 en 4 van lijf deel 1.
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