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Design: Martyna Szykulla van Marblerie

Afmeting: ca. 17 cm lang
MATERIAAL
Schachenmayr Catania, bolletje van 50 g
ca. 50 g = 125 m
kl 00263 (soft apricot)		
1 bolletje
kl 00400 (ocean)		
1 bolletje
kl 00249 (gold)			
1 bolletje
kl 00422 (lavendel)		
1 bolletje
kl 00280 (löwenzahn)		
1 bolletje
haaknld 2,5 mm
vulwatten
1 paar veiligheidsogen of zwart borduurgaren
1 borduurnaald
1 schaar
INSTRUCTIES
Achterkant
Met Gold 25 ls haken
1e rij vanaf de 2e ks vanaf de nld 24 vs haken, keren
2e-16e rij 1 keer-ls (telt niet als steek), 24 vs, keren
Met het lijfje en staart haken:
Met Soft Apricot een basis-vs haken en alleen bij de
middelste 8 s haken. Hiervoor 8 s overslaan en bij de 9e s
aanlussen. Na elke rij een keer-ls haken. Het werk keren.
2e–3e rij 8 vs
4e rij 2 vs in de volgende s, 6 vs, 2 vs in de volgende s
[10 vs]
5e rij 10 vs
6e rij 2 vs in de volgende s, 8 vs, 2 vs in de volgende s
[12 vs]
7e rij 12 vs
8e rij 2 vs in de volgende s, 10 vs, 2 vs in de volgende s
[14 vs]
9e rij 14 vs
10e rij 2 vs in de volgende s, 12 vs, 2 vs in de volgende s
[16 vs]
11e-12e rij 16 vs, kleur wisselen: Ocean
13e–14e rij 16 vs
15e rij 2 vs samen doorh, 12 vs, 2 vs samen haken [14 vs]
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16e rij 14 vs
17e rij 2 vs samen doorh, 10 vs, 2 vs samen haken [12 vs]
18e–19e rij 12 vs
20e rij 2 vs samen doorh, 8 vs, 2 vs samen haken [10 vs]
21e rij 10 vs
22e rij 2 vs samen doorh, 6 vs, 2 vs samen haken [8 vs]
23e rij 8 vs
24e rij 2 vs samen doorh, 4 vs, 2 vs samen haken [6 vs]
25e–26e rij 6 vs
27e rij 2 vs samen doorh, 2 vs, 2 vs samen haken [4 vs]
28e–29e rij 4 vs
30e rij 2x (2 vs samen doorhalen) [2 vs]
31e rij 2 vs
Draad doorhalen en afknippen.
De draad goed instoppen.
Voorkant
De voorkant net als de achterkant haken. Maar meteen met
Soft Apricot beginnen, omdat dit later het gezicht wordt.
AFWERKING
De beide delen op elkaar leggen. De voorkant ligt boven.
Met Soft Apricot bij een s aanlussen en de delen met vs
op elkaar haken. Let erop dat bij de staart met kl Ocean
gewerkt wordt. Bij de kop bij elke hoek steeds 2 vs haken.
Voordat de kop gesloten wordt, de veiligheidsogen vastzetten. Tegelijkertijd de zeemeermin vullen.
Arm (2x)
Met Soft Apricot een draadring maken.
1e t 6 vs in de ring haken, aantrekken
2e–15e t 6 vs
Arm niet vullen. Aan de bovenkant de 3 s die tegenover
elkaar liggen met 3 vs verbinden, draad doorhalen en
hiermee de arm bij het lijf vastnaaien.
Beha met sterren (2x)
Met Lavendel een draadring maken
1e t 5 vs in de ring, aantrekken, met 1 hvs sluiten
2e t * 2 ls, 1 vs in de 1e ls, 1 hvs in de volgende vs, vanaf *
nog 4x herh tot er 5 punten zijn, draad doorhalen en hiermee bij het lijf vastnaaien.
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Staartvin (2x)
Met Ocean een draadring maken
1e t 6 vs in de ring, aantrekken
2e t 6x 2 vs in elke vs [12 vs]
3e t 6x (1 vs, 2 vs in de volgende s ) [18 vs];
4e t 6x (2 vs, 2 vs in de volgende s ) [24 vs]
Cirkel dubbelvouwen, de s die tegenover elkaar liggen met
12 vs verbinden.
Draad afknippen en doorhalen, met de draad later de staart
vastnaaien.

AFKORTINGEN
doorh = doorhalen
herh
= herhalen
hvs
= halve vaste(n)
kl
= kleur
ls
= losse(n)
nld
= naald
s
= steek (steken)
t
= toer(en)
vs
= vaste(n)

Haren
Aan de onderkant van de kop op een afstand van ca. 5 s
t.o.v. de hals beginnen.
Het kapsel kan op verschillende manieren verwerkt worden: kort of lang of een gevarieerd kapsel. Met Gold bij de
betreffende s aanlussen. Een ketting ls haken die ongeveer
dubbel zo lang is als de lengte van het haar.
Dan bij de ls vs haken.
Opgelet: de ketting ls worden langer naarmate ze verder
boven op de kop zitten. Als je het aantal ls varieert, wordt
het kapsel wat wilder. Op deze manier tot de bovenrand
verder haken. Vanaf hier de pony haken, hiervoor korte
kettingen ls bij de voorste stekenlussen haken. Als de pony
over de hele lengte gehaakt werd, wordt weer met lange
kettingen ls van rechts naar links gehaakt. Als het kapsel
klaar is, dan de draad afknippen en instoppen.
Bij het achterhoofd de draad bij een buitenste stekenlus
aanlussen en weer kettingen ls haken tot bij alle achterste
stekenlussen werd gehaakt. De kettingen ls moeten zo
lang zijn dat het achterhoofd niet meer zichtbaar is.
AFWERKING
Eerst de armen bij het lichaam vastnaaien. Dan de sterretjes vastnaaien. Opgelet: de hals blijft vrij. De staartvinnen
aan de onderkant rechts en links bij de staart vastzetten.
De afgewerkte rand ligt naar buiten toe. Met een stukje
draad nog een kleine ceintuur van hvs net boven de staart
haken. De draad op de plek aanlussen waar naar de kleur
voor de staart gewisseld wordt. Hiervoor 1 ls haken e dan
bij elke boogje van ls 1 hvs haken. Draad afknippen en
instoppen. Met zwart garen een mond en wenkbrauwen
borduren. Met roze garen rechts en links onder de ogen
wangen borduren of een beetje rouge aanbrengen.
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