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De grappige snoetjes van deze amigurumi’s zorgen voor veel haaken knuffelplezier. In dit sfeervolle boek stelen 12 aandoenlijke
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mogelijk zijn, en inclusief 35 bijbehorende haakaccessoires. Naast
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Afkortingen
cm
GK
herh
hstk
hv
l
mm
samenh
st
stk
tr
v
VK
vlg

centimeter
goede kant
herhaal
half stokje
halve vaste
losse
millimeter
samenhaken
ste(e)k(en)
stokje
toer(en)
vaste
verkeerde kant
volgende

Als een bepaalde beschrijving in een toer verschillende keren
moet worden herhaald, staat hij tussen speciale tekens,
* of °. Voer de beschrijving uit en herhaal dit met het
aangegeven aantal keren.
Voorbeeld:
*1 v in de vlg v, 2 v in de vlg v*, herh 2 keer van * tot *.
Je hebt nu 9 vasten.
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VEILIGHEID

Als de knuffel voor een erg jong kindje is, moet je enkele
voorzorgsmaatregelen nemen. Gebruik alleen gladde
garens (geen pluizige) en vulmateriaal voor speelgoed.
Vervang de plastic ogen door enkele borduursteken.
Hecht de draden nauwkeurig af aan de verkeerde kant.
Vermijd alle versieringen die kunnen worden losgepeuterd
en ingeslikt (kralen, veiligheidsspelden enz.).

Versteviging
Als de dieren alleen als decoratie worden gebruikt en
niet als speelgoed, kun je ze voorzien van een
versteviging zodat je ze kunt buigen.
Gebruik aluminiumdraad van 3 mm dik. Bewerk het met
tangen die worden gebruikt om sieraden te maken: een
kniptang en een platbektang om het te modelleren. Knip
twee draden van ca. 40 cm af en nog twee draden van ca.
25 cm lang. Buig aan alle draden aan een uiteinde een lusje.
Schuif na de eerste toer van het lijf de twee langste draden in
de benen met het oogje naar beneden. Haak het lijf en draai
daarbij om het draad heen zodat er bij de laatste toer alleen
nog de punt uitsteekt.
Zorg ervoor dat je bij het vullen van het lijf evenveel
vulmateriaal aan de voor- en achterkant van het
aluminiumdraad aanbrengt. Steek de draden in het
opgevulde hoofd.
Steek de twee andere aluminiumdraden in de armen met het
oogje naar beneden. Vul de armen rondom het ijzerdraad op.
Steek deze draden schuin in het lijf en het hoofd.

Schoenen
Bijna alle schoenen in dit boek zijn gemaakt volgens de drie onderstaande beschrijvingen. Bij de patronen zelf vind je
informatie over de benodigdheden, de kleuren en de details.

Lage schoen (2 keer)

Haak een ketting van 9 l.
Toer 1 (GK): sla de 1e l over, 1 v in elke vlg l = 8 v.
Toer 2 t/m 5: 1 l, 1 v in elke v.
Haak in een spiraal.
Toer 6: haak aan de rand: 1 v in de 4e, 3e, 2e en 1e tr; haak
in de ketting: sla 1 l over, 1 v in elk van de 7 vlg l; haak in de
zijkant: 1 v in de 1e, 2e, 3e en 4e tr; haak in de 5e tr: sla 1 v
over, 1 v in elk van de 7 vlg v = 22 v.
Toer 7: haak 1 v achter in elke v.
Toer 8: *2 v samenh in de 2 vlg v*, herh 1 keer van * tot *, 1 v
in elk van de 17 vlg v (er blijft 1 v over vóór het einde van de
tr).
Toer 9: *2 v samenh in de 2 vlg v.*, herh 1 keer van * tot *,
1 v in elk van de 15 vlg v (er blijft 1 v over vóór het einde van
de tr).
Toer 10: *2 v samenh in de 2 vlg v.*, herh 1 keer van * tot *,
1 v in elk van de 14 v = 16 v.
Draad afknippen en werklus sluiten.
Hecht de draden af aan de VK.

Laars (2 keer)

Haak zoals voor de lage schoenen tot het eind van de tr 5.
Toer 6 t/m 12: 1 v in elke v.
Haak 1 hv in de vlg v.
Draad afknippen en werklus sluiten.
Hecht de draden af aan de VK.

Hoge schoen (2 keer)

Haak zoals voor de lage schoenen tot het eind van tr 5.
Keer het werk. Ga verder in heen- en teruggaande toeren.
Toer 6 t/m 9: 1 l, 1 v in elk van de 16 v.
Draad afknippen en werklus sluiten.
Hecht de draden af aan de VK.
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