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Holiday bear
Naughty or Nice

Tips:
Magische cirkel: http://www.allesoverhaken.nl/haaksteken-magic-loop.html
onzichtbaar minderen: http://www.handwerkles.nl/joomla-overview/haakles/156-onzichtbaarminderen
het perfecte rondje haken: http://haakmuts.blogspot.be/2010/04/het-perfecte-rondje.html

Benodigdheden:
Katoen: lichtbruin, donker bruin, blauw, geel en rood en groen voor de sokjes
Haaknaald, breinaald
Naald
Veiligheidsoogjes
Vulling
Donker bruin borduurgaren

Grootte: 
20cm

Benen(2x):
Met wit
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v
Ronde 2: 2v in elke v (12)
Ronde 3: (1v, 2v in 1v) 6x (18)
Ronde 4-5: 1v in elke v (18)
Ronde 6: (2v samen) 4x, 10v (14)
Ronde 7: (2v samen) 5x, 4v (9)
Vul de voet op
Ronde 8-11: 1v in elke v (9)
Ronde 12: (2v, 2v in 1v) 3x (12)
Ronde 13: (1v, 2v in 1v) 6x (18)
Ronde 14-15: 1v in elke v (18)
Vul het beentje op
Ronde 16:hou beide benen tegen elkaar, hou ze weg van u , begin in het midden-achter, 16v 
(2v in 1v) 4x, 16v (40) 
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Ronde 17-20: 1v in elke v (40)
Ronde 21: Met donker bruin: 1v in elke v (40)
Ronde 22: in achterste lus: 1v in elke v (40)
Ronde 23: (6v, 2v samen) 5x (35)
Ronde 24: 1v in elke v 
Ronde 25: (5v, 2v samen) 5x (30)
Ronde 26: 1v in elke v (30)
Ronde 27: (4v, 2v samen) 5x (25)
Ronde 28: 1v in elke v ( 25)
Ronde 29: 3v, 2v samen) 5x (20)
Ronde 30-31: 1v in elke v (20)
Ronde 32: (2v, 2v samen) 5x (15)
Ronde 33-34: 1v in elke v (15)
Hecht af , vul stevig op 
Hecht met donkerbruin terug aan op de overgebleven lussen van Ronde 23

Hoofd:
Met licht bruin
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v
Ronde 2: 2v in elke v (12)
Ronde 3: (1v, 2v in 1v) 6x (18)
Ronde 4: (2v, 2v in 1v) 6x (24)
Ronde 5: (3v, 2v in 1v) 6x (30)
Ronde 6: (4v, 2v in 1v) 6x (36)
Ronde 7: (5v, 2v in 1v) 6x (42)
Ronde 8: (6v, 2v in 1v) 6x (48)
Ronde 9: (7v, 2v in 1v) 6x (54)
Ronde 10-16: 1v in elke v (54)
Als je veiligheidsoogjes gebruikt zet ze dan tussen Ronde 13 en 14
Ronde 17: (7v, 2v samen) 6x (48)
Ronde 18: (6v, 2v samen) 6x (42)
Ronde 19: (5v, 2v samen) 6x (36)
Ronde 20: (4v, 2v samen) 6x (30)
Ronde 21: (3v, 2v samen) 6x (24)
Ronde 22: (2v, 2v samen) 6x (18)
Ronde 23: (4v, 2v samen) 3x (15)
Hecht af en vul stevig op 
borduur de neus en wenkbrauwen
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Oren(2x):
Met licht bruin
Rij 1: 2L, sla eerste L over , 3v in laatste L , 1L, keer
Rij 2: 2v in elke v , 1L, keer (6)
Rij 3: 1v in eerste steek, 2v in 1v, ( 1v, 2v in 1v) 2x (9)

Armen(2x):
Met licht bruin
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v
Ronde 2: 2v in elke v (12)
Ronde 3: (1v, 2v in 1v) 6x (18)
Ronde 4: 1v in elke v (18)
Ronde 5: (1v, 2v samen) 3x, popcorn steek van 4stk, 2v samen, (1v, 2v samen) 2x (12)
Ronde 6: 1v in elke v (12)
Ronde 7: (2v, 2v samen) 3x (9)
Ronde 8: 1v in elke v (9)
Vul de arm al een deel op
Ronde 9: 1v in elke v (9)
Ronde 10: Met donker bruin: 1v in elke v (9)
Ronde 11: in achterste lus: 1v in elke v (9)
Ronde 12-22: 1v in elke v (9)
Hecht af en weef uw draad door de laatste steken , trek aan en werk draadjes weg
Hecht aan met donker bruin op de overgebleven lussen van Ronde 11 en haak 2 ronde v in elke v 
Hecht af en werk draadjes weg en naai de armen aan het lichaam

Muts:
We zetten 50 steken op 
Rij 1-3: breien we in boordsteek: 1 rechts, 1 averecht 
Rij 4-7: breien we verder in tricotsteek: 1 rij rechts, 1 rij averechts 
Rij8: maken we de gaten voor de oren: 12 steken breien, 8 steken afkanten, 10 steken breien, 8 
steken afkanten, 12 steken breien 
Rij 9: 12 steken breien, de 8 steken weer opzetten, 10 steken breien en terug 8 steken opzetten, 
12 steken breien ( we hebben weer 50 steken ) 
Rij 10-20: verder breien in tricotsteek: 1 rij rechts, 1 rij averecht 
Rij 21: we breien de steken per 2 samen (op het einde van de rij heb je nog 25 steken)
Rij 22: we breien weer de steken per 2 samen (we hebben 12 steken die samen hebben gebreid en 
1 over )
We knippen de draad af maar toch lang genoeg voor de steken met de naald op te nemen , we laten
dat nu zo en naaien eerst de naad van de muts dicht en dan trekken we het verder aan 
Hecht af en werk de draadjes weg
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PomPom:
Met geel
Sla de draad een 80 tal keer rond 4 vingers. Hoe meer hoe beter 
Haal voorzichtig de wol van uw vingers en knoop een stuk draad in het midden, zorg dat je genoeg 
draad overhoud om de pompom aan de muts te naaien
Knip nu de lussen aan beide zijde door en knip de pompom in model 
Naai de pompom nu aan de muts en werk draadjes weg 

Oren aan het hoofd bevestigen:
Schuif de muts over het hoofd
Speldt de oren door de openingen op het hoofd
Haal voorzichtig de muts weg en naai de oren aan het hoofd vast 
Zet de muts nu terug op 

Sjaal:
Met blauw
Rij 1: 82L, sla 2 L over, 1 hstk in elke L
hecht af en werk de draadjes weg 

Sok:
Met groen
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 8v (8)
Ronde 2: 2v in elke v (16)
Ronde 3-9: 1v in elke v (16)
Verander naar rood en ga verder in rijen
Rij 10-12: 8v, 1L, keer
maak de hiel 
Ronde 13: 8v, vouw de sok zodat de verticale zijden elkaar raken, haak nu met groen: 4v langs de 
zijkant, 8v over de sok, 4v langs de zijkant
Voor je verder gaat , naai de opening in de hiel dicht
Ronde 14-20: 1v in elke v (16)
Ronde 21: (3v, 2v in 1v) 4x (20)
Ronde 22: 1v in elke v (20)
Ronde 23-25: met contrasterende kleur: 1v in elke v 
sla de sjaal rond de nek en naai met een paar steekjes de sok aan de pootjes

Uw kleine beer is nu klaar voor de feestdagen

“This pattern was designed by Tales of Twisted Fibers to create awareness on the work being done by Animal 
Nepal{https://www.facebook.com/animalnepal.org} for the welfare of abused and homeless animals in Nepal. 
This not for profit organization runs two sanctuaries for abused and injured homeless/working animals besides 
leading the campaign for animal rights in Nepal. If you liked this free pattern, would you please consider making 
a small donation here to Animal Nepal? You can help them by making your 
donations here {https://animalnepal.wordpress.com/donations/}.” 
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