Patroon Halloweenspookje
Benodigdheden:
Haaknaald nr. 3,5
Katoen SMC Cotton Time (wit)
Vulling en 2 veiligheidsoogjes (6 mm, zwart)
Stukje gekleurd lint, naald en zwart garen (of katoen)
Stopnaald en schaar
Waxinelampje (op batterij)
Hoofd en lijfje:
Maak de magische ring* en haak 6 v in de ring, of haak 2 l en haak 6 v in de 1e l. Eindig met
een hv in de ring.
Toer 1 t/m 4: Haak 6 v.
Toer 5: Haak 2 v in elke v (12 st).
Toer 6 en 7: Haak 12 v.
Toer 8: Haak 1 v, 2 v in de volgende v; herhaal dit 5x (18 st).
Toer 9: Haak 1 v, *2 v in de volgende v, 2 v*; herhaal tussen *-* 5x, 1 v (24 st).
Toer 10: Haak 24 v.
Toer 11: Haak in elke 4e v 2 v (dus 3 v, 2 v in de volgende v); herhaal dit 5x (30 st).
Toer 12 en 13: Haak 30 v.
Plaats de veiligheidsoogjes tussen de 10e en 11e toer.
Toer 14: Minder met 6 st; haak elke 4e en 5e v samen (24 st).
Toer 15: Minder met 6 st; haak elke 3e en 4e v samen (18 st).
Toer 16: Minder met 6 st; haak elke 2e en 3e v samen (12 st).
Toer 17: Haak 12 v.
Vul het hoofdje op (behalve het smalle gedeelte).
Het lijfje:
Toer 18: Haak 1 v, 2 v in de volgende v; herhaal dit 5x (18 st).
Toer 19: Haak 1 v, *2 v in de volgende v, 2 v*; herhaal tussen *-* 5x, 1 v (24 st).
Toer 20: Haak in elke 4e v 2 v (dus 3 v, 2 v in de volgende v); herhaal dit 5x (30 st).
Toer 21: Haak in elke 5e v 2 v (dus 4 v, 2 v in de volgende v); herhaal dit 5x (36 st).
Toer 22: Haak 36 v.
Toer 23: Haak in elke 6e v 2 v (dus 5 v, 2 v in de volgende v); herhaal dit 5x (42 st).
Toer 24 t/m 28: Haak 42 v.
Toer 29: Minder met 6 st; haak elke 6e en 7e v samen (36 st).
Toer 30 t/m 33: Haak 36 v.
Toer 34: Haak in elke v 2 v (72 st).
Sluit af met 1 hv en hecht af (wordt achteraan dit patroon nader uitgelegd).
*De magische ring wordt achteraan dit patroon nader uitgelegd
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Armen (2x):
Laat een wat langer begindraad hangen; deze kun je gebruiken om het armpje te bevestigen.
Maak de magische ring en haak 6 v in de ring, of haak 2 l en haak 6 v in de 1e l. Eindig met 1
hv in de ring.
Toer 1: Haak 2 v in elke v (12 st).
Toer 2 t/m 4: Haak 12 v.
Toer 5: Haak 1 v, 2 v in de volgende v; herhaal dit 5x (18 st).
Toer 6 t/m 8: Haak 18 v.
Toer 9: Haak in elke v 2 v (36 st).
Sluit af met 1 hv en hecht af (wordt achteraan dit patroon nader uitgelegd).
Naai de armen net iets onder het hoofd aan het lijfje. Naai met zwart garen een mondje tussen
toer 12 en 13; maak eventueel van een stukje gekleurd lint een strikje.
Zet het waxinelampje aan, zet deze onder het lijfje en klaar is je spook! J

Uitleg:
Afsluiten en afhechten
Laat ongeveer 20 cm draad over en knip de draad door. Haal de draad vervolgens door de lus
die op je haaknaald zit. Het werkje is nu afgesloten. Nu nog de draden wegwerken. Het mooist
is om de einddraad zo dicht mogelijk bij de rand af te hechten. Gebruik bij voorkeur een naald
met een stompe punt, anders loop je het risico het werk te beschadigen. Steek de draad door 5
of 6 steken aan de achterkant van het werk door en haal door dezelfde steken terug. Knip de
draad af. Het werk is afgehecht.
Magische ring
Pak de draad in je linkerhand met de korte draad (uiteinde van de draad) naar je toe en wikkel
een lus om wijs- en middelvinger en hou de draad met de duim vast. Nu steek je met de
haaknaald onder de lus door en pakt de draad met je naald en haalt door de lus. Haal je vingers
uit de lus (de draad NIET aantrekken!!), haal de draad van achter naar voren over de haaknaald
en haal de voorste lus op de haaknaald door de achterste lus. Trek de lange draad aan (= draad
waar je mee haakt). De grote lus is nu een ring geworden en je hebt nu één lus op de haaknaald.
Haak de steken in de ring en zorg dat de korte draad wordt mee gehaakt, zodat je de draad kunt
aantrekken en er zo een mooi rondje ontstaat. Voor een filmpje kun je op deze link klikken (is
Engelstalig): https://www.youtube.com/watch?v=FHYVutk2iYY
Afkortingen:
l = losse(n)
v = vaste(n)
hv = halve vaste
st = steken

© 2018 Antje Gerstel • www.antjehaakt.nl • info@antjehaakt.nl

2 (v.1)

