Pre Summer Party ‘19
CuteDutch
Lieveheersbeestje Stip

© MyKrissieDolls, Kristel Droog – Alle rechten voorbehouden. Dit patroon is alleen voor persoonlijk gebruik! Het patroon of delen ervan mogen niet verveelvoudigd of
uitgebracht worden. Voor vragen en/of opmerkingen: info@mykrissiedolls.nl

Benodigdheden

Afkortingen

Lang Yarns Jawoll
Groen (216), Wit (001).
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Durable Soqs
Zwart (325, ca. 15 gr), Antraciet (412, ca. 10 gr),
Zandkleur (423, ca. 10 gr), Rood (318, ca. 15 gr).
haaknaald 2,5 mm
vulling
veiligheidsoogjes 6 mm
zwart naaigaren
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losse
halve vaste
vaste
half stokje
stokje

Achter elke toer staat de hoeveelheid steken
tussen haakjes aangegeven.

Lieveheersbeestje Stip wordt met het
genoemde garen (sokkenwol) zittend
ongeveer 12 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.
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Hoofd
Maak met zandkleur een (magische) ring.
Toer 1 6 v in de ring

Toer 10-16 54 v (7 toeren)

Toer 2 2 v in elke v (12 v)

Toer 17 haak elke 8e en 9e v samen (48 v)

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

Toer 18 6x (3 v, 2 v sam, 3 v) (42 v)

Toer 4 6x (1 v, 2 v in volg v, 1 v) (24 v)

Toer 19 haak elke 6e en 7e v samen (36 v)

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

Toer 20 6x (2 v, 2 v sam, 2 v) (30 v)

Toer 6 6x (2 v, 2 v in volg v, 2 v) (36 v)

Toer 21 haak elke 4e en 5e v samen (24 v)

Toer 7 2 v in elke 6e v (42 v)

Plaats de ogen tussen toer 14 en 15 met 12 v
tussenruimte. Vul het hoofd op en hecht af.

Toer 8 6x (3 v, 2 v in volg v, 3 v) (48 v)
Toer 9 2 v in elke 8e v (54 v)

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. Borduur met naaigaren 2 wimpers bij elk oog. Breng met een
make-up kwastje en wat rouge, blosjes op de wangen aan.

Muts
Maak met zwart een (magische) ring.
Toer 1 6 v in de ring

Toer 8 6x (3 v, 2 v in volg v, 3 v) (48 v)

Toer 2 2 v in elke v (12 v)

Toer 9 2 v in elke 8e v (54 v)

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

Toer 10-17 54 v (8 toeren)

Toer 4 6x (1 v, 2 v in volg v, 1 v) (24 v)

Toer 18 26 v, 1 hst, 2 st in volg v, 1 hst, 25 v (55 v)

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

Knip de draad lang genoeg af om de muts op het
hoofd vast te naaien.

Toer 6 6x (2 v, 2 v in volg v, 2 v) (36 v)
Toer 7 2 v in elke 6e v (42 v)

Voelsprieten (2x)
Maak met zwart een ketting van 8 lossen. Begin
in de 2e l vanaf de haaknaald en haak:
6 hv, 5 hst in laatste l. Haak aan de andere kant
van de lossen ketting: 6 hv. Knip de draad lang
genoeg af om de voelsprieten op de muts te
naaien.

Stippen op de muts (2x)
Maak met wit een (magische) ring.
Toer 1 6 v in de ring
Toer 2 2 v in elke v, (12 v)
Knip de draad lang genoeg af om de
stippen op de muts te naaien.
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Lijf
Maak met antraciet een (magische) ring.
Toer 1 6 v in de ring

Toer 18-19 42 v (2 toeren)

Toer 2 2 v in elke v (12 v)

Toer 20 haak elke 6e en 7e v samen (36 v)

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

Toer 21-22 36 v (2 toeren)

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

Toer 23 haak elke 5e en 6e v samen (30 v)

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

Toer 24-25 30 v (2 toeren)

Toer 6 2 v in elke 5e v (36 v)

Toer 26 haak elke 4e en 5e v samen (24 v)

Toer 7 2 v in elke 6e v (42 v)

Toer 27-28 24 v (2 toeren)

Toer 8 2 v in elke 7e v (48 v)

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

Toer 9-16 48 v (8 toeren)
Toer 17 haak elke 7e en 8e v samen (42 v)

Vleugels (2x)
Maak met rood 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 2 v in elke 4e v (15 v)
Toer 5 3x (2 v, 2 v in volg v, 2 v) (18 v)
Toer 6 2 v in elke 6e v (21 v)
Toer 7 3x (3 v, 2 v in volg v, 3 v) (24 v)
Toer 8 2 v in elke 8e v (27 v)
Toer 9 3x (4 v, 2 v in volg v, 4 v) (30 v)
Toer 10-20 15 v, 15 hst (11 toeren)
Toer 21 15 v, 15 st
Maak de vleugel dicht door door 15 tegenover elkaar liggende vasten aan elkaar te haken of te naaien. Knip
de draad lang genoeg af om de vleugels aan het lijf te naaien. Plaats de vleugels naast elkaar en naai ze direct
onder het hoofd vast. Zorg hierbij dat de punten naar binnen wijzen.

Stip 1 (6x)
Maak met zwart een (magische) ring.
Toer 1 6 v in de ring
Knip de draad lang genoeg af om de stippen op de
vleugels te naaien. Plaats 3 stippen op elke vleugel.

Stip 2
Toer 1 6 v in de ring
Toer 2 2 v in elke v (12 v)
Knip de draad lang genoeg af om de stip in het midden bovenaan
de vleugels vast te naaien. Borduur met wit garen boven deze stip
2 kleine driehoekjes.
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Armen (2x)
Maak met zwart een (magische) ring.
Toer 1 6 v in de ring

Toer 14 2 v sam, 8 v (9 v)

Toer 2 2 v in elke v (12 v)

Toer 15-17 9 v (3 toeren)

Toer 3-5 12 v (3 toeren)

Maak het armpje dicht door door 4 tegenover
elkaar liggende vasten aan elkaar te haken of te
naaien. Knip de draad lang genoeg af om de armen
aan het lijf te naaien. Plaats de armen aan de zijkant
van het lijf, direct onder de vleugels.

Toer 6 2 v sam, 10 v (11 v)
Toer 7-9 11 v (3 toeren)
Toer 10 2 v sam, 9 v (10 v)
Toer 11-13 10 v (3 toeren)

Klavertje vier
Maak met groen een (magische) ring.
Toer 1 4x (3 l, 1 hst, 1 st, 1 l, 1 hv)
Nadat je de lus hebt aangetrokken haak je nog 7 lossen. Knip de draad lang genoeg af om het klavertje vier
op de het lijf te naaien.
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