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Kijk voor alle andere haakpakketten en
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Haakpatroon Sidney
Sneeuwpop

Sidney sneeuwpop
Inhoud
5 gram Scheepjes Catona
Zwart garen voor de oogjes
Oranje garen voor het neusje
Gebruikte afkortingen:
l = losse
v= vaste
hv = halve vaste
Kijk voor algemene
haakinformatie op:
http://www.amigurumis.nl/tips.html
Sidney wordt spiraalsgewijs gehaakt, met een 2.5
haaknaald. Sluit de toer niet af met een hv, maar
haak voor de volgende toer gewoon door met v.
In elke niet genoemde v moet 1 v worden gehaakt.
Lijfje en kopje:
Begin bovenaan het hoofdje.
Haak 2 l of begin met een magische ring.
1. 6 v in de 1e l of in de magische ring, 1 hv in de 1e
v (= 6 v)
2. 2 v in elke v (= 12 v)
3. 2 v in elke 2e v (= 18 v)
4 en 5. 18 v

6. Haak elke 2e en 3e v samen (= 12 v)
7. 12 v
Vul het lijfje op.
8. Haak alle v 2 aan 2 samen (= 6 v)
9. 2 v in elke v (= 12 v)
10. 2 v in elke 2e v (= 18 v)
11. 2 v in elke 3e v (= 24 v)
12 en 13. 24 v
14. Haak elke 3e en 4e v samen (= 18 v)
15. Haak elke 2e en 3e v samen (= 12 v)
Vul het kopje op.
16. Haak alle v 2 aan 2 samen (= 6 v)
Hecht af. Haal de draad door de overige 6 steken en
trek aan. Steek de draad weer door naar het hoofdje
en maak een lusje om aan op te hangen. werk de
draad weg naar binnen.
Borduur met oranje 3 steekjes als wortelneusje schuin
over toer 4 en 5 . Borduur met twee steekjes de
oogjes over 1 steek van toer 4 links en recht van het
neusje. Laat 6 steken vrij tussen de oogjes.
Strik als laatste het lint om het nekje. Helemaal klaar
voor de winter!

