
 

 

Onderkant hoofdje. 
Toer 1; magische ring met6 v. sluiten met hv. 
Toer 2; 2v in elke v, rondom (12 v). 
Toer 3; 1 v,2 v in volgende v. 6 keer herhalen(18 v). 
Toer 4; 2v, 2v in volgende v. 6 keer herhalen(24v). 
Toer 5; 3 v, 2 v in volgende v,6 keer herhalen (30 v). 
Toer 6 tm. 9 30 v. 
Afhechten en lange draad laten hangen om de boven en onderkant aan elkaar vast te maken. 
Bovenkant/ muts. 
Toer 1; magische ring met 6 v. sluiten met hv. 
Toer2; 2v in elke v. (12 v) 
Toer 3; 1v, 2 v in volgende v, 6 keer herhalen( 18 v) 
Toer 4; 2v, 2 v in volgende v. zes keer herhalen(24v) 
Toer 5; 3 v, 2 v in volgende v. 6 keer herhalen ( 30 v) 
Toer 6; 4 v,2 v in volgende v. 6 keer herhalen (36 v) 
Toer 7 en 8 36 v. 
Toer 9; 4 v, 2v samen haken, 6 keer herhalen(30 v). 
Toer 10; 4 v in volgende v, 1 v overslaan, hv in volgende v, herhalen tot je rond bent. 
Draad afhechten. 
Kraagje. 
Toer 1; maak in een magische ring 8 v. 
Toer 2; in elke v een v.(16 v) 
Toer3; 1 v. twee v. in volgende v. herhalen (24) 
Toer3; 4st. in eerste v, 1 v overslaan, hv in volgende v, herhalen tot je rond bent. 
Afhechten en het kraagje aan de onderkant van het hoofdje vast naaien. 
Maak nu eerst een mondje. Naai de onder en bovenkant aan elkaar en vul het op. 
Voor de oorbellen; haak 6 v in een magische ring en sluit met een hv. 
Maak op deze manier twee oorbellen. 
Naai de oorbellen aan de zijkant van het hoofd. 
Plak twee wiebeloogjes op en eventueel plak je een veertje in de zijkant van de muts. 
Succes. 
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