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Zeven dwergen Amigurumi patroon

Dit is een gratis patroon, het mag niet worden verkocht of als eigen ontwerp uitgegeven worden. Als je dit
patroon wilt delen, verwijs dan naar mijn pagina. Als je de gehaakte poppen verkoopt, vermeld dan
Snacksies Handicraft Corner als uitgever van de patronen.
Er zijn 2 patronen, één voor 6 dwergen en één voor Dopey, omdat hij er anders uitziet. Van de 6 dwergen
zijn sommige delen iets anders, zoals kleur voor de kleding, lengte van het truitje en baardlengte. Er wordt
ook een neus gehaakt voor Sneezy. De wijzigingen worden in het patroon weergegeven. Let daar goed op:)
Voor de kleuren van de kleding ben ik dicht bij de kleuren van de Disneyland dwergen gebleven, hoewel
sommige kleuren wat af kunnen wijken
Materiaal:
Garen geschikt voor naald 2,5 mm. De dwergen worden ca 8 cm groot.
Gebruik al het garen van dezelfde dikte.
Huidskleur, geel, oranje, blauw, groen, lichtblauw, rood, paars, donkerbruin, lichtgroen, lichtpaars, lichtroze,
en zwart.
Veiligheidsogen 12 stuks van 5mm
Zwart ijzerdraad (voor de bril van Doc)
Viltnaald + roze viltwol OF roze vilt en lijm
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Vulling
Afkortingen:
v - vaste
meerd – 2 v in één st
2v-samen – 2 v samenhaken
hv – halve vaste
L - losse
stk - stokje
3vsam – 3 v samenhaken
bo - bobbel steek van 3 stk
Rnd - ronde
Patroon voor 6 dwergen
Neus (alleen voor Sneezy)
Met lichtroze ,
Rnd 1: 4v in een magische ring (4)
Rnd 2: v in elke st (4)
Afsluiten, laat een draad hangen voor het vastnaaien
Hoofd
Met huidskleur,
Rnd 1: 6v in een magische ring (6)
Rnd 2: meerd x 6 (12)
Rnd 3: (meerd, v) x 6 (18)
Rnd 4: (meerd, 2 v) x 6 (24)
Rnd 5: (meerd, 3 v) x 6 (30)
Rnd 6: (meerd, 4 v) x 6 (36)
Rnd 7: (meerd, 5 v) x 6 (42)
Rnd 8 - Rnd 11 (4 rnd): v in elke st (42)
Rnd 12: (2v-samen, 5 v) x 6 (36)
Rnd 13: (2v-samen, 4 v) x 6 (30)
Rnd 14: (2v-samen, 8 v) x 3 (27)
Rnd 15: (2v-samen, 7 v) x 3 (24)
Afsluiten

Voor Sleepy: bevestig de ogen in rnd 10 met 5 st tussenruimte
Voor de andere 5 dwergen: bevestig de ogen tussen toer 10 en 11 met 5 st tussenruimte
Voor Grumpy: borduur wenkbrauwen boven de ogen
Voor Sneezy: naai de neus op rnd 11 en borduur de mond onder de neus
Voor de rest van de 5 dwergen: Borduur de mond bij rnd 12
Vul het hoofd
Lijf (kijk goed naar de kleuren voor de kleding)
Hecht de kleur voor het truitje aan het hoofd ,
Rnd 1: v in elke st (24)
Rnd 2: (3 v, meerd) x 6 (30)
Rnd 3: (4 v, meerd) x 6 (36)
Rnd 4 - Rnd 5 (2 rnd): v in elke st (36)
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Rnd 6: (11 v, meerd) x 3 (39)
Wissel naar de kleur voor de onderkant ,
Rnd 7: (in de achterste lussen;)(11 v, 2v-samen) x 3 (36)
Rnd 8: (4 v, 2v-samen) x 6 (30)
Vullen
Haal wat v uit of voeg er wart aan toe om middenachter of middenvoor uit te komen. 5 L, hv tot de 15e st. Dit
verdeeld het lijf in twee delen. Deze twee delen worden de benen. Haak elk deel apart in het rond verder:.
Het eerste been kan direct door gehaakt worden, voor het tweede been hecht je weer aan in rnd 8
Rnd 1 : 20 v, (incl. de 5 L) (20)
Rnd 2 : (2 v, 2v-samen) x 5 (15)
Rnd 3 : (v, 2v-samen) x 5 (10) Sluiten en vullen
Verder met het lijf (het deel onder de riem, let op de verschillende lengtes voor elke dwerg) Het
aan met de kleur van het truitje in de voorste lussen van rnd 8 van het lijf; v in elke st (30)
Voor Grumpie en Sleepy, 2 toeren v extra, voor meer lengte (30)
Afsluiten
Muts (Kijk naar de foto’s voor de verschillende kleuren )
Met de kleur van een muts ,
Rnd 1: 6v in een magische ring (6)
Rnd 2: (v, meerd) x 3 (9)
Rnd 3 - Rnd 4 (2 rnd): v in elke st (9)
Rnd 5: (2 v, meerd) x 3 (12)
Rnd 6: v in elke st (12)
Rnd 7: (3 v, meerd) x 3 (15)
Rnd 8 - Rnd 10 (3 rnd): v in elke st (15)
Rnd 11: (2 v, meerd) x 5 (20)
Rnd 12: (v, meerd) x 10 (30)
Rnd 13: v in elke st (30)
Rnd 14: (2 v, meerd) x 10 (40)
Rnd 15 - Rnd 20 (6 rnd): v in elke st (40)
Afsluiten, laat een draad hangen voor het vastnaaien
Armen (2 x, mouwen in dezelfde kleur als het jasje)
Met huidskleur ,
Rnd 1: 6v in een magische ring (6)
Rnd 2: v in elke st (6)
Wissel naar de kleur voor de mouw ,
Rnd 3 - Rnd 6 (4 rnd): v in elke st (6)
Afsluiten, vullen, laat een draad hangen voor het vastnaaien
Schoenen (2 x, zie de foto voor de juiste kleuren ) (Notitie: haak een ovaal)
Met de kleur voor de schoenen, 3 L (3)
Rnd 1: 1 st oversl., 5 v in de volg.st, 3 v in de laatste st (8)
Rnd 2: meerd x 5, meerd x 3 x (16)
Rnd 3: (in de achterste lussen: v in elke st (16)
Rnd 4: v, 2v-samen x 4, 7 v (12)
Rnd 5: v, 2v-samen x 2, 7 v (10)
Rnd 6 - Rnd 7 (2 rnd): v in elke st (10)
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Vullen en afsluiten. Laat een draad hangen voor het vastnaaien
Baard (Bloosje, Grumpie) met wit,
Rij 1: 3 L, keren (3)
Rij 2: vanaf de 2e st vanaf de naald 1 v in elke st, 1 L, keren (2)
Rij 3 - Rij 4 (2 rijen): v in elke st, 1 L, keren (2)
Rij 5: v, meerd, 1 L, keren, (3)
Rij 6 - Rij 7 (2 rijen): v in elke st, 1 L, keren (3)
Rij 8: meerd, 2 v, 3 L, keren (4)
Rij 9 : (bo, v) x 2, 1 L, keren, (4)
Rij 10: meerd x 2, 2 v, 3 L, keren, (6)
Rij 11 : (bo, v) x 3, 1 L, keren, (6)
Rij 12: v in elke st, 3 L, keren t(6)
Rij 13 : (bo, v) x 3, 1 L, keren, (6)
Rij 14: v in elke st, 3 L, keren (6)
Rij 15 : (bo, v) x 3, 1 L, keren, (6)
Rij 16: 2v-samen x 2, 2 v, 3 L, keren, (4)
Rij 17 : (bo, v) x 2, 1 L, keren, (4)
Rij 18: 2v-samen, 2 v, 3 L, keren (3)
Rij 19 - Rij 20 (2 rijen): v in elke st, 1 L, keren (3)
Rij 21: v, 2v-samen, 1 L, keren, (2)
Rij 22 - Rij 23 (2 rijen): v in elke st, 1 L, keren (2)
Rij 24: v in elke st (2)
Afsluiten, laat een draad hangen voor het vastnaaien
Baard (Sleepy) met wit ,
Rij 1: 3 L, keren (3)
Rij 2: begin in de 2e st vanaf de naald, v tot het eind, 1 L, keren (2)
Rij 3 - Rij 4 (2 rijen): v in elke st, 1 L, keren (2)
Rij 5: v, meerd, 1 L, keren, (3)
Rij 6 - Rij 7 (2 rijen): v in elke st, 1 L, keren (3)
Rij 8: meerd, 2 v, 3 L, keren (4)
Rij 9 : (bo, v) x 2, 1 L, keren (4)
Rij 10: 2 x meerd, 2 v, 3 L, keren (6)
Rij 11 : 3 x (bo, v), 1 L, keren (6)
Rij 12: 4 v, 2 x meerd, 3 L, keren (8)
Rij 13 : 4 x(bo, v), 1 L, keren (8)
Rij 14: 4 v, 2 x 2v-samen, 1 L, keren (6)
Rij 15 : 3 x (bo, v), 1 L, keren (6)
Rij 16: 2 x 2v-samen , 2 v, 3 L, keren (4)
Rij 17 : 2 x (bo, v), 1 L, keren (4)
Rij 18: 2v-samen, 2 v, 3 L, keren, (3)
Rij 19 - Rij 20 (2 rijen): v in elke st , 1 L, keren (3)
Rij 21: v, 2v-samen, 1 L, keren (2)
Rij 22 - Rij 23 (2 rijen): v in elke st, 1 L, keren (2)
Rij 24: v in elke st (2)
Afsluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien
Baard (Sneezy, Happy, Doc)
Met wit,
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Rij 1: 3 L, keren (3)
Rij 2: vanaf de 2e st vanaf de naald v in elke st, 1 L, keren (2)
Rij 3 - Rij 4 (2 rijen): v in elke st, 1 L, keren (2)
Rij 5: v, meerd, 1 L, keren, (3)
Rij 6 - Rij 7 (2 rijen): v in elke st, 1 L, keren (3)
Rij 8: meerd, 2 v, 3 L, keren (4)
Rij 9 : (bo, v) x 2, 1 L, keren (4)
Rij 10: v in elke st, 3 L, keren (4)
Rij 11 : (bo, v) x 2, 1 L, keren (4)
Rij 12: v in elke st, 3 L, keren (4)
Rij 13 : (bo, v) x 2, 1 L, keren (4)
Rij 14: v in elke st, 3 L, keren (4)
Rij 15 : (bo, v) x 2, 1 L, keren (4)
Rij 16: v in elke st, 3 L, keren (4)
Rij 17 : (bo, v) x 2, 1 L, keren (4)
Rij 18: 2v-samen, 2 v, 3 L, keren (3)
Rij 19 - Rij 20 (2 rijen): v in elke st, 1 L, keren (3)
Rij 21: v, 2v-samen, 1 L, keren (2)
Rij 22 - Rij 23 (2 rijen): v in elke st, 1 L, keren (2)
Rij 24: v in elke st, (2)
Afsluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien

Riem
Met zwart, haak v rondom
Met geel, naai een rechthoek in het midden van de riem als gesp
Afwerking
Naai de armen aan het lijf
Naai de schoenen aan de benen
Naai de baard op het gezicht
Voor Doc, buig het ijzerdraad in de vorm van een bril en zet het met een paar steekjes vast op het gezicht
Naai de muts op het hoofd
Voor Bloosje, wol vilten voor de wangen, of kant en klare vilt op-lijmen
Patroon voor Dopey
Hoofd
Met huidskleur,
Rnd 1: 6v in een magische ring (6)
Rnd 2: meerd x 6 (12)
Rnd 3: (meerd, 1 v) x 6 (18)
Rnd 4: (meerd, 2 v) x 6 (24)
Rnd 5: (meerd, 3 v) x 6 (30)
Rnd 6: (meerd, 4 v) x 6 (36)
Rnd 7 - Rnd 12 (6 rnd): v all around (36)
Rnd 13: (2v-samen, 4 v) x 6 (30)
Rnd 14: (2v-samen, 3 v) x 6 (24)
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Rnd 15: (2v-samen, 2 v) x 6 (18)
Rnd 16: (2v-samen, v) x 6 (12)
Afsluiten
Bevestig de ogen tussen toer 10 en 11 met 5 st tussenruimte.
Borduur de mond op toer 12
Vullen
Oor (2 x)
Met huidskleur ,
Rij 1: 3 L (3)
Rij 2: 1 st oversl., 1 v, (2 stk, 1 v) in de volg. st (4)
Afsluiten, laat een draad hangen voor het vastnaaien
Naai de oren aan het hoofd, beginnend bij toer 10
Lijf
Hecht lichtgroen aan het hoofd
Rnd 1: (meerd, v) x 6 (18)
Rnd 2: (meerd, 2 v) x 6 (24)
Rnd 3 - Rnd 6 (4 rnd): v in elke st (24)
Wissel naar geel
Rnd 7: (in de achterste lussen) v in elke st (24)
Rnd 8: (4 v, 2v-samen) x 4 (20)
Vullen
Haal wat st uit of voeg wat st toe om middenachter of middenvoor uit te komen. 4 L, hv tot de 10e st. Dit
verdeeld het lijf in twee delen. Deze twee delen vormen de benen, begin met het eerste been, haak in het
rond .
Rnd 1 : 14 v, incl. de L (14)
Rnd 2 : (5 v, 2v-samen) x 2 (12)
Rnd 3 : (4 v, 2v-samen) x 2 (10)
afsluiten en vullen
Begin voor het tweede been in toer 8
Verder met het lijf, het deel onder de riem, heen en weer haken
Hecht licht groen aan de voorste lussen van toer 8 van het lijf
Rij 1: 20 v, 1 L, keren (20)
Rij 2: 2v-samen, 16 v, 2v-samen, 1 L, keren (18)
Rij 3 - Rij 4 (2 rijen): 18 v, 1 L, keren (18)
Rij 5: 18 v (18)
Schoenen, armen en muts hetzelfde als bij de andere dwergen
Werk af op dezelfde manier als de andere dwergen
Ik hoop dat je het leuk vond om de dwergen te maken!
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