WERKBESCHRIJVING - Koninklijke Sleutelhangers

Terwijl Kikker droomt dat hij een prins is gaat kwalletje in zijn lievelingskleuren rood-wit-blauw door het leven. Deze
sleutelhangers zijn ook leuk om op een hoedje of aan een tas te bevestigen.
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Benodigdheden Kwalletje
Durable Coral mini, art. 010.71
- Kleuren: 2192 Pale Pink, 316 Red, 326 Ivory, 2110 Royal, 325 Black
ReStyle Kussenvulling, art. 083.28250 (ongeveer 10 gram nodig)
Durable Kroontje, art. 020.1258
Goudkleurig naaigaren
Benodigdheden Kikker
Durable Coral art. 010.6 kleur 2146 Yellow Green
Durable Coral mini, art. 010.71
- Kleuren: 316 Red, 326 Ivory, 2110 Royal, 325 Black (1 bolletje nodig voor beide sleutelhangers)
ReStyle Kussenvulling, art. 083.28250 (ongeveer 10 gram nodig)
Durable Kroontje, art. 020.1258
Goudkleurig naaigaren
Overige benodigdheden
Steekmarkeerder
Haaknaald nr. 3
Borduurnaald
Schaar
Gebruikte steken
l
losse
hv
halve vaste
v
vaste
st
stokje
Moeilijkheidsgraad
Kwalletje - Beginner
Kikker - Ervaring
Afmeting
13 centimeter lang x 4 centimeter breed
Werkbeschrijving
Kwalletje
Haak met Pale Pink 6 vasten in een magische cirkel.
Toer 1: Haak 2v in elke steek (12).
Toer 2: Haak 2v in elke 2e steek, verder 1v in elke steek (18).
Toer 3: Haak 2v in elke 3e steek, verder 1v in elke steek (24).
Toer 4: Haak 2v in elke 4e steek, verder 1v in elke steek (30).
Toer 5-9: Haak 1v in elke steek (30).
Toer 10: Haak elke 4e en 5e steek samen, verder 1v in elke steek (24).
Toer 11: Haak elke 3 en 4e steek samen, verder 1v in elke steek (18).
Toer 12: Haak elke 2e en 3e steek samen, verder 1v in elke steek (12).
Vul op met kussenvulling.
Toer 13: Haak elke 1e en 2e steek samen, knip de draad af (6).
Toer 14: Ga verder met Red en haak 1v in de 1e steek van toer 13. Haak 25 lossen. Haak 3v in 2e losse vanaf de hknld,
haak 3v in de volgende 23 lossen. Sla 2 steken over van toer 13, haak 1v in volgende steek, haak 30 lossen, haak 3v in 2e
losse vanaf de hknld, haak 3v in de volgende 28 lossen, hecht de draad af.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra 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.
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Ga verder met Ivory en haak 1v in de 2e steek van toer 13. Haak 35 lossen. Haak 3v in 2e losse vanaf de hknld, haak 3v in
de volgende 33 lossen. Sla 2 steken over van toer 13, haak 1v in volgende steek, haak 30 lossen, haak 3v in 2e losse vanaf
de hknld, haak 3v in de volgende 28 lossen, hecht de draad af.
Ga verder met Royal en haak 1v in de 3e steek van toer 13. Haak 25 lossen. Haak 3v in 2e losse vanaf de hknld, haak 3v in
de volgende 23 lossen. Sla 2 steken over van toer 13, haak 1v in volgende steek, haak 35 lossen, haak 3v in 2e losse vanaf
de hknld, haak 3v in de volgende 33 lossen, hecht de draad af.
Oogjes
Haak 6v met Ivory in een magische cirkel. Haak 1hv in 1e v en knip de draad lang genoeg af om het oog aan de kop te
bevestigen.
Knip een draad Black van 20 cm lang. Maak in het midden van dit draad een knoop, en maak daar vervolgens nog 2
knopen overheen. Haal beide draaduiteinden door het midden van het oog en knoop ze aan de onderkant stevig vast aan
de begindraad van het oog.
Maak op dezelfde manier nog een oog. Naai beide ogen voorop de kop vast.
Naai met gouddraad het kroontje rechts schuin op de kop vast als volgt: Wikkel na elke kroonpunt het gouddraad
rondom het kroontje en haal de draad vervolgens door het haakwerk heen, wikkel de draad vervolgens na de volgende
kroonpunt om de kroon en herhaal dit rondom de kroon. Knoop de uiteinden stevig vast en werk ze weg in het haakwerk.
Haak met Pale Pink een ketting van 20 lossen, zorg ervoor dat zowel de begin als de einddraad lang genoeg zijn om aan
het haakwerk vast te knopen. Knoop beide uiteinden aan de linkerkant in het kroontje stevig vast aan de kop van de kwal.
De ontstane lus kan aan een sleutelbos worden gehangen.
Werk alle draadjes weg.
Kikker
Haak met Yellow Green 6v in een magische cirkel.
Toer 1: Haak 2v in elke steek (12).
Toer 2: Haak 2v in elke 2e steek, verder 1v in elke steek (18).
Toer 3: Haak 2v in elke 3e steek, verder 1v in elke steek (24).
Toer 4: Haak 2v in elke 4e steek, verder 1v in elke steek (30).
Toer 5-7: Haak 1v in elke steek (30).
Toer 8: Haak elke 4e en 5e steek samen, verder 1v in elke steek (24).
Toer 9: Haak elke 3 en 4e steek samen, verder 1v in elke steek (18).
Toer 10: Haak elke 2e en 3e steek samen, verder 1v in elke steek (12).
Vul op met kussenvulling.
Toer 11: Haak elke 1e en 2e steek samen(6).
Toer 12: Haak 2v in elke 2e steek, verder 1v in elke steek (9).
Toer 13: Haak 2v in elke 3e steek, verder 1v in elke steek (12).
Toer 14: Haak 2v in elke 3e steek, verder 1v in elke steek (16).
Toer 15: Haak 1v in elke steek (16).
Toer 16: Haak 2v in elke 4e steek, verder 1v in elke steek (20).
Toer 17: Haak 2v in elke 5e steek, verder 1v in elke steek (24).
Toer 18-20: Haak 1v in elke steek (24).
Toer 21: Haak elke 3 en 4e steek samen, verder 1v in elke steek (18).
Toer 22: Haak elke 2e en 3e steek samen, verder 1v in elke steek (12).
Vul op met kussenvulling.
Toer 23: Haak elke 1e en 2e steek samen(6).
Knip de draad lang genoeg af om de 6v van toer 23 aan elkaar vast te naaien zodat het gat dicht komt te zitten.
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Haak 11 lossen.
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Toer 1: Haak in 3e losse vanaf de hknld: 1st, 1v, 2st, 1v, 2st. Haak 1hv in de onderste lus van de volgende 7 lossen.
Knip de draad lang genoeg af om het been aan de onderkant van het lijf te bevestigen, naai stevig vast op toer 22.
Maak op dezelfde manier nog een been. Naai deze met dezelfde kant naar voren, op 1cm vanaf het andere been.
Armen
Haak 9 lossen.
Toer 1: Haak in 2e losse vanaf de hknld: 1v, 1st, 1v, 1st, 1v. Haak 1hv in de onderste lus van de volgende 7 lossen.
Knip de draad lang genoeg af om de arm aan de onderkant van het lijf te bevestigen. Leg de kikker zo neer dat beide
poten naar voren wijzen. Naai de arm aan een zijkant van het lijf stevig vast op toer 12.
Maak op dezelfde manier nog een arm. Naai deze met dezelfde kant naar voren aan de andere kant van het lijf vast op
toer 12.
Afwerking kop
Haak 6v met Ivory in een magische cirkel. Haak 1hv in 1e v en knip de draad lang genoeg af om het oog aan de kop te
bevestigen.
Knip een draad Black van 20 cm lang. Maak in het midden van dit draad een knoop, en maak daar vervolgens nog 2
knopen overheen. Haal beide draaduiteinden door het midden van het oog en knoop ze aan de onderkant stevig vast aan
de begindraad van het oog.
Maak op dezelfde manier nog een oog. Naai beide ogen vast aan weerszijden van de kop op toer 1 en 2 van de kikker.
Druk en kneed vervolgens de voorkant van de kop stevig naar beneden zodat de vulling wat naar de achterkant van de
kop gaat. De voorkant van de kop wordt zo wat smaller en de oogjes komen hierdoor meer achterop de kop te liggen.
Borduur met Black een mondje voorop de kop van de kikker, tussen toer 6 en 7.
Naai met gouddraad het kroontje links schuin op de kop vast als volgt: Wikkel na elke kroonpunt het gouddraad rondom
het kroontje en haal de draad vervolgens door het haakwerk heen, wikkel de draad vervolgens na de volgende kroonpunt
om de kroon en herhaal dit rondom de kroon. Knoop de uiteinden stevig vast en werk ze weg in het haakwerk.
Haak met Yellow Green een ketting van 20 lossen, zorg ervoor dat zowel de begin als de einddraad lang genoeg zijn om
aan het haakwerk vast te knopen. Knoop beide uiteinden aan de rechterkant in het kroontje stevig vast aan de kop van
de kikker. De ontstane lus kan aan een sleutelbos worden gehangen.
Borduur rechts op de zijkant van de buik een rood-wit-blauw vlaggetje ter hoogte van toer 19 van de kikker.
Werk alle draadjes weg.
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