Werkbeschrijving - Olivier de olifant
Een knuffelbeestje is altijd een leuk
cadeau bij een geboorte of verjaardag. Zelfgehaakt is natuurlijk nog
specialer. Een persoonlijk cadeau
voor de allerliefste!
Dit guitige olifantje is een ontwerp van
Christel Krukkert, ontwerper/illustrator en
auteur van haakboekjes zoals 'Ik hou van
Holland & haken' en 'Autootjes haken'.
Benodigde materialen
Schachenmayer Nomotta Catania
+/- 30 gr. grijs (kleur nr. 172) • 2 veiligheidsoogjes 6 mm. • Haaknaald nr. 2,5
• Stopnaald • Fiberfill.
Gebruikte afkortingen
l = losse, hv = halve vaste, v = vaste, st = stokje, dst = dubbelstokje
Voor uitleg van de steken zie: www.amigurumis.nl/tips.html.
Voor vragen over het patroon stuur een mailtje naar: amigurumi@live.nl.
Dit patroon is alleen bedoeld voor eigen gebruik en mag op geen enkele manier openbaar worden gemaakt.
Lijf
Haak een ketting van 4l en haak deze met een hv
tot een ring.

Kop
Begin bij de slurf. Haak een ketting van 4l en haak
deze met een hv tot een ring.

1. Haak 6v in de ring
2. 2v in elke v (=12v)
3. 2v in elke 2e v (=18v)
4. 2v in elke 3e v (=24v)
5. 2v in elke 4e v (=30v)
6. 2v in elke 5e v (=36v)
7. 36v
8. 2v in elke 6e v (=42v)
9 t/m 17. 42v
18. Haak elke 6e en 7e v samen (=36v)
19. 36v
20. Haak elke 5e en 6e v samen (=30v)
21. 30v
22. Haak elke 4e en 5e v samen (=24v)

1. Haak 6v in de ring
2. 2v in elke v (=12v)
3. 12v in de achterste lussen
4. Haak elke 3e en 4e v samen (=9v)
5. 1v, 4st, 1v, 3hv (=9v)
6 t/m 8. 9v
9. 2v in elke 3e v (=12v)
10. 12v
11. 2v in elke 4e v (=15v)
12. 2v in elke 5e v (=18v)
13. 6x (1v, 2v in de volgende v), 6v (=24v)
14. 6x (2v, 2v in de volgende v), 6v (=30v)
15. 30v
16. 6x (3v, 2v in de volgende v), 6v (=36v)
17. 36v
18. 6x (4v, 2v in de volgende v), 6v (=42v)
19 t/m 24. 42v

Haak 1hv in de 1e v van de volgende toer en hecht
af. Vul het lijfje op.

Wil je de benodigde materialen bekijken of kopen? Informeer naar een
verkoopadres bij jou in de buurt. Je kunt ook zelf zoeken in onze lijst met
verkooppunten.
Bekijk dit project op www.craftkitchen.nl

Vervolg Kop
Bevestig de oogjes tussen toer 14 en 15 met 9
steken tussenruimte.
25. Haak elke 6e en 7e v samen (=36v)
26. 36v
27. Haak elke 5e en 6e v samen (=30v)
28. 30v
29. Haak elke 4e en 5e v samen (=24v)
30. Haak elke 3e en 4e v samen (=18v)
Vul het kopje op.
31. Haak elke 2e en 3e v samen (=12v)
32. Haak alle v 2 aan 2 samen (=6v)
Hecht af. Haal de draad door de overige steken en
trek aan. Werk de draad weg door deze een aantal
keren door het kopje te halen zodat deze zich in de
vulling vasthecht.
Naai het kopje aan het lijfje.
Oren
De oren worden in heen- en weergaande toeren
gehaakt. Haak aan het eind van elke toer een losse
en keer om.
Haak een ketting van 11 l
1.
2.
3.
4.
5.

Sla de 1e v over, 10v op de l
2v in de 1e v, 8v, 2v in de laatste v (=12v)
2v in de 1e v, 10v, 2v in de laatste v (=14v)
2v in de 1e v, 4st, 9v (=15v)
2v samen haken, 7v, 4 st, 2v (=14v)

Haak aansluitend 4v langs de zijkant naar beneden.
Hecht af. Haak nog een oor en naai de oren aan de
zijkant van het kopje vast.
Achterpoten
Haak een ketting van 4l en haak deze met een hv
tot een ring.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Haak 6v in de ring
2v in elke v (=12v)
2v in elke 2e v (=18v)
2v in elke 3e v (=24v)
24v, maar haak alleen in de achterste lussen
Haak elke 3e en 4e v samen (=18v)

7. 6st, 3v, 6hv, 3v (=18v)
8. 9v, 6hv, 3v (=18v)
9. 18v
10. 1l, werk keren, 2v samen haken, 8v, 2v samen
haken (=10v)
11. 1l, werk keren, 2v samen haken, 6v, 2v samen
haken (=8v)
12. 1l, werk keren, 4x (2v samen haken) (=4v)
13. 1l, werk keren, 2x (2v samen haken) (=2v)
Hecht af. Haak nog een achterpoot. Vul de achterpoten op en naai ze vast aan het lijfje.
Voorpoten
Haak een ketting van 4l en haak deze met een hv
tot een ring.
1. Haak 6v in de ring
2. 2v in elke v (=12v)
3. 2v in elke 2e v (=18v)
4. 2v in elke 3e v (=24v)
5. 24v, maar haak alleen in de achterste lussen
6. Haak elke 3e en 4e v samen (=18v)
7 t/m 11. 18v
Haak 1hv in de 1e v van de volgende toer en hecht
af. Haak nog een voorpootje. Vul de voorpootjes op
en naai ze aan het lijfje.
Staartje
Haak een ketting van 4l
1. Sla de 1e v over, haak 3v.
Hecht af. Knip de beide draden af op 1cm afstand
van het staartje. Naai het staartje met de twee
draadjes naar achteren vast aan de achterkant
van het lijfje.
Haartjes
Knip 4 draadjes af van ongeveer 5 cm. Leg aan het
uiteinde van elk draadje een knoop. Haal de draden
door een gaatje en vervolgens midden door een
steek zodat ze goed vast zitten. Knip de draden af
op ongeveer 1cm van het kopje.

Wil je de benodigde materialen bekijken of kopen? Informeer naar een
verkoopadres bij jou in de buurt. Je kunt ook zelf zoeken in onze lijst met
verkooppunten.
Bekijk dit project op www.craftkitchen.nl

