
NOËLLE HET HERT IN KERSTKLEUREN.
DIT IS EEN AANVULLING OP DE “GEWONE” NOËLLE.
ALLEEN IN KERSTKLEDIJ MET EEN LEUK GOUDEN
BUIDELTASJE.

BENODIGDHEDEN:
GAREN:
Crème Durable 2172
Bruin Catona 403
Zwart Catania 110
Groen Durable Cosy Fine 2150
Rood Scheepjes Namaste 620
Goud Durable Glam 2172
Lichtroze Phildar Cotton 2 0092

EXTRA:
2 zwarte veiligheidsoogjes 6 mm.
Katoen met kerstmotief 50 x 22 cm.
30 cm. wit biaisband van 15 mm. breed
Donkerbruin en zwart machinegaren 
2 goudkleurige kralen van 5 mm.
3 goudkleurige sterretjes
1 donkerrood roosje
Restje crème vilt
Haaknaald 2.0, 2.5, 4.0 en 8.0
Pijpenrager van 42 cm 
Grote borduur/maasnaald met een stompe punt
Fiberfill vulling

GEBRUIKTE AFKORTINGEN:
MR is magische ring
l is losse
v is vaste
hst is halfstokje
st is stokje
hv is halve vaste
SH is 2 vasten samen haken
VM is 2 vasten in 1 vaste
AL is in de achterste lussen haken
VL is in de voorste lussen haken  

Dit patroon is alleen voor eigen gebruik.
Het mag niet verveelvoudigd worden of gedeeld op Facebook/groepen 
of andere Social Media.
____________________________________________________
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BESCHRIJVING:

De Kop en het lijf als het originele patroon. 

De Armen 2x:
Begin met crème.

01: MR met 6 v
02: 2 v in elke 2e v (9)
03: 2 v in elke 3e v (12)
04 & 05: 12 v
Wissel dan naar bruin en volg verder het originele patroon.

De Benen 2x:
Als het originele patroon maar dan de kleuren omgekeerd.
Dus met crème beginnen en verder met bruin.
Zie foto 1. Foto 1.

De trui wordt hetzelfde gehaakt als het originele patroon,
maar dan met het rode Namaste garen.
Zie foto 2.

Foto 2.

De laarsjes met groen, 2x:
01: MR met 6 v
02: 2 v in elke 2 (12)
03: 2 v in elke 4e v (15)
04 & 05: 15 v
06: 2 v in elke 5e v (18)
07 t/m 09: 18 v
10: *3 l, 1 v in de 3e l, 1 steek overslaan, 1 v *, herhaal 
      tussen * tot het eind en sluit met 1 hv.
Rijg door de openingen een Gouden Glamdraad van 45 cm en
strik die vast. Foto 3.
Zie foto 3.
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HET ROKJE VAN KATOEN:

Werk de korte kanten van de rok af met een zigzag steek.
Vouw de stof met de goede kanten op elkaar en stik de korte 
kant, begin 4 cm. van de bovenkant tot 4 cm. van de onderkant. 
(zie foto a.).
Er moet een stukje openblijven om het rokje aan te trekken.

 Vouw de naad open en stik de
 overgebleven 4 cm. door, ½ cm
 van de kant (zie foto b.) Foto a.

 Vouw de rok in de lengte dubbel met
 de verkeerde kanten op elkaar.
 (zie foto c.)   
 Let er op dat het motiefje de goede
 kant op wijst.

Foto b.

Werk de bovenkant van de rok af met een zigzag steek en rimpel
de rok.
Pas het rokje aan en trek de draad zo strak aan dat het rokje
mooi om de taille past. Fixeer dan de draden.

 Foto c.
Voor de afwerking wordt er een tailleband van biaisband opgezet.
Zie foto d. Zet de tailleband vast met een drukkertje.

Foto d.
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Buideltasje met Glam Goud en Haaknaald 4.0:

01: MR met 6 v
02: 2 v in elke v (12)
03: *1 hst, 2 hst in 1 steek *, herhaal tussen * tot het eind en sluit met 1 hv (18)
04: 1 l, *2 hst, 2 hst in 1 steek *, herhaal tussen * tot het eind en sluit met 1 hv (24)
05: 1 l, *3 hst, 2 hst in 1 steek *, herhaal tussen * tot het eind en sluit met 1 hv (30)
06 t/m 09: 1 l, 30 hst, sluit met 1 hv 
10: * 2 l, 1 steek overslaan, 1 v *, herhaal tussen * tot het eind en sluit met 1 hv
Haak vervolgens 12 l, sla 7 gaatjes over en in de v insteken, 1 v, haak 12 hv terug en
sluit met 1 hv, hecht af.
Rijg een draad van 40 cm door de gaatjes, vul het buideltje iets op en strik hem dicht.
Knoop aan de uiteinden een goudkleurig kraal. Zie foto 4.

 Foto 4.  Foto 5.

Lijm op de trui de 3 sterretjes en bij het oor de rode roos. Zie foto 5.

Veel plezier met het haken van deze Kerst Noëlle.
Marjanne
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