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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Bérita van Chanylou in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en 
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Bérita: Een groeimeter is een handige toevoeging in de kinderkamer. Leuk om bij te houden hoe hard je (klein)kind aan 
het groeien is. Ik heb twee versies ontworpen voor een jongens en een meisjeskamer, maar uiteraard is deze in iedere 
kleur te maken die je wilt. Op de groeimeter heb ik cijferknoopjes gebruikt om de hoogte aan te geven. Ieder vierkant is 
10 cm. Let op dat je de groeimeter op de juiste hoogte hangt, dat kan met de makkelijke ophanglusjes.
Afmeting groeimeter: ca. 60cm hoog en 40cm breed.

Benodigdheden:
Garen: 
Durable Coral 010.6
Jeans 370 - 2 bol
Blue 319 - 1 bol

Durable Coral mini 010.6
Black 325 - 1 bol

Borduurgaren DMC
011.117mc - kleur wit B5200

Cijferknopen 007.83925.15
6 x 0
4 x 1
1 x 2
1 x 8
1 x 9

Deco Fix 0,65 cm 026.230315
borduurnaald
Haaknaald nr 2 en 2,5

Techniek:
vaste
1 blok = 24 vaste breed en 28 toeren hoog
Let goed op je hokje moet 10 x 10 zijn.
LET OP: haakschema op de 3e pagina.

Zet met jeans 25 losse op en haak volgens schema 24 vaste en dan 28 toeren hoog.
Ga verder met Blue volgens schema.
Als je blok 7 gaat haken neem je steken op, maar sla elke 5de vaste over tot je weer 24 vaste hebt.
Dat doe je ook bij blok 8 en 10. Er zijn namelijk 28 toeren en anders kom je niet uit.

Oog:  Zet met zwart 4 losse op en sluit de tot een ring.
Haak 6 vaste in de ring.
Volgende toer 12 vaste
Volgende toer 2 vaste op de 1ste vaste, 1 vaste, 2 vaste op de volgende vaste en ga zo door 
tot de toer klaar is.

Staart: Zet met blue 31 losse op en haak 8 vaste in de 2de losse + 29 vaste in iedere losse, en ga de volgende toer 28 
vaste haken. Knip de draad af.

Hoorn: 2 x haken
Zet met jeans 11 losse op, en haak 6 vaste in de 2de losse, en haak nog 9 vaste om de toer af te maken. 
Haak vervolgens nog een toer vaste erom heen.
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Ophang lusjes heb ik gehaakt met borduurzijde en haaknaald 2.
 Haak onderstaande 2 x voor de 2 lusjes.
 Zet 16 losse op en haak hier 15 vaste op.
 Laat even een langere draad hangen voordat je hem afknipt, dit is makkelijker om het lusje te bevestigen.

Meet vervolgens de centimeters af. Zie 3e foto  hierboven en naai er met borduurgaren stiksteekjes op.

Naai vervolgens de knoopjes aan de groeimeter met het borduurzijde
Naai het oog de staart en de ophanglusjes en de hoorns op de groeimeter.

Speld de groeimeter op de Deco Fix ( Maar denk aan de plakkant )
Knip de Deco Fix netjes uit. Strijk vervolgens de Deco Fix op de groeimeter.
Ik begin met de wol stand, laat even afkoelen en vervolgens strijk ik hem na op katoen stand.
Laat het dan goed afkoelen, dat duurt echt een paar minuten, zit dan alles vast dan laat het niet meer los.
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Haakschema


