“Mijn Kleine Paaskuikentjes”
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Benodigdheden
-

haaknaald 2,5
5 kleuren garens naar eigen keuze
vulling
veiligheidsoogjes 7 mm
rouge (voor de blosjes op de wangen)

Mijn Kleine Paaskuikentjes worden ongeveer 10 cm hoog.

Garens
Ik heb de volgende garens gebruikt:
Geel/Wit voor het hoofd, lijf en vleugels,
Phildar Coton 3, kleuren: 63 geel en 10 wit (+/- 30 gr)
Oranje voor de snavel en poten,
Phildar Coton 3, kleur: 03
Blauw/Roze voor de strikjes,
Phildar Coton 3 kleuren: 39 blauw en 68 roze

Afkortingen
l
v

=
=

losse
vaste

ml

=

magische lus

Achter elke toer staat de hoeveelheid steken tussen haakjes aangegeven.
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Hoofd en lijf
We haken het hoofd en lijf in één stuk, waarbij we starten met het hoofd.
Maak met geel/wit een ring/ml.
Toer:
1.
6 v in de ring/ml en trek de lus strak aan.
2.

2 v in elke v

(12 v)

3.

2 v in elke 2e v

(18 v)

4.

2 v in elke 3e v

(24 v)

5.

2 v in elke 4e v

(30 v)

6.

2 v in elke 5e v

(36 v)

7.-9.

36 v (3 toeren)

10.

2 v in elke 6e v

(42 v)

11.

2 v in elke 7e v

(48 v)

Plaats de ogen tussen toer 13 en 14 met 7 v
tussenruimte en vul het hoofd stevig op.
20.-21. 18 v (2 toeren)
22.

2 v in elke 3e v

(24 v)

23.

2 v in elke 4e v

(30 v)

24.

2 v in elke 5e v

(36 v)

25.

2 v in elke 6e v

(42 v)

26.-30. 42 v (5 toeren)

12.-14. 48 v (3 toeren)
15.

haak elke 7e en 8e v samen (42 v)

16.

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

17.

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

18.

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

19.

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

31.

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

32.

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

33.

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

34.

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

Vul het lijf stevig op
35.

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

36.

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

Sluit het lijf en knip de draad af.

Vleugels
Maak met geel/wit een ring/ml.
Toer:
1.
6 v in de ring/ml en trek de lus strak aan.
2.

2 v in elke v

(12 v)

3.

2 v in elke 2e v

(18 v)

4.-5.

18 v (2 toeren)

6.

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

7.-8.

12 v (2 toeren)

Maak het vleugeltje dicht door 6 tegenoverliggende
vasten aan elkaar te haken of te naaien.
Knip de draad af. Zorg daarbij dat je genoeg draad
overhoudt om de vleugels aan het lijf te naaien.
Maak er nog 1. Plaats de vleugels ter hoogte van
toer 22 van het lijf.
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Snavel
Maak met oranje een ring/ml.
Toer:
1.
6 v in de ring/ml en trek de lus strak aan.
2.

2 v in elke 2e v

3.

9v

(9 v)

Knip de draad af. Zorg daarbij dat je genoeg draad overhoudt om de snavel op het hoofd te naaien.
Plaats de snavel tussen de ogen ter hoogte van toer 14 en 15 van het hoofd.

Benen
Maak met oranje een ring/ml.
Toer:
1.

6 v in de ring/ml en trek de lus strak aan.

2.

2 v in elke v

(12 v)

3.

2 v in elke 2e v

(18 v)

4.-5.

18 v (2 toeren)

6.

5 v, 4x 2 v samen haken, 5 v

(14 v)

7.

3 v, 4x 2 v samen haken, 3 v

(10 v)

8.-11. 10 v (4 toeren)
Nadat je het been gevuld hebt haak je het been met
5 v dicht. Knip de draad af en zorg daarbij dat je
genoeg draad overhoudt om de benen aan het lijf te
naaien. Plaats de benen ter hoogte van toer 5 (vanaf
onder geteld). Zie foto.

Strikje
Maak met blauw/roze een ketting van 7 l.
Begin in de 2e l vanaf de haaknaald en haak 6 v.
Toer:
2.-10.

1 l, keer het werk om, 6 v.

Knip de draad af. Vouw het strikje in het midden,
bind wat garen om het strikje en zet dit met een
paar steekjes vast.
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