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NOT A GOOD GUY

Haaktermen :
L= losse
hv= halve vaste
v= vaste
hstk= half stokje
stk= stokje
2v in 1v = meerderen
2v sam = minderen
RVH= rond vaste haken
hknld= haalnaald
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
Rond vaste haken: https://www.youtube.com/watch?v=aAzidBuXOpE
4stk-cluster: haak 4 stokjes maar haak ze maar half , sla draad over haaknaald en trek door alle 5 de
lussen op uw haaknaald
Lus-steek: https://www.youtube.com/watch?v=iuR0OlDqH0g

Benodigdheden:
wol : huidskleur, wit, rood, donker blauw, blauw, groen, rood/bruin
haaknaald 2,5
vulling
12mm opnaai-ogen
stuk plastiek
schaar
2 rode knopen van 6mm
borduurnaald, puntige naald
spelden
steekmarkeerders
restje rood, zwart en rood/bruin naaigaren
Afgewerkte grootte 21 à 22cm
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Schoen:
Ronde 1:
6v (14)
Ronde 2:
Ronde 3:
Ronde 4:
Ronde 5:

Met wit: 8L, 6v in 2de L, 2v in laatste v, ga verder aan de andere zijde van de L-ketting,
2v in elke v ( 28)
v in elke v (28)
RVH: , v rond elke v (28)
Met rood: in achterste lus: v in elke v (28)

Maak de zool:
snij/knip 2 stukken plastiek om op het zooltje te leggen; maak 2 gaatjes in het midden.
Naai de zooltjes vast

Ronde
Ronde
Ronde
Ronde
Ronde

6-7: v in elke v (28)
8: 10v, (2v samen) 5x, 8v (23)
9: 8v, (2v samen) 4x, 7v (19)
10: 7v, (2v samen)3x, 6v (16)
11: 5v, (2v samen)3x, 5v (13)

Vul de schoen en steek een steekmarkeerder door de haaklus, we gaan eerst de strepen op de
schoenen maken

De strepen:
streep 1: Met wit: 14L, hecht af en laat een draad
streep 2: Met wit: 20L, hecht af en laat een draad
streep 3: Met wit: 20L, hecht af en laat een draad
spelt de strepen vast zoals op de foto en naai ze vast
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Benen(2x):
begin aan de laatste ronde van de schoentjes
Links been:
Met donker blauw
Ronde 1-4: v in elke v (13)
Ronde 5: ( 3v, 2v in 1v) 3x, 1v (16)
Ronde 6-7: v in elke v (16)
Ronde 8: ( 3v, 2v in 1v) 4x (20)
Ronde 9: v in elke v (20)
Markeer de voorlaatste steek ( hier gaan we de benen aan elkaar bevestigen)
Rechts been:
herhaal Ronde 1 tot 9
Ronde 10: 7 hv , markeer de laatste steek
hecht NIET af en vul de beide benen

Lichaam:

Hou beide benen tegen elkaar, het rechtse been rechts en het linkse been links, met de tenen
weg van u

Ronde 1: vanop het rechtse been: 1L, steek nu in de gemarkeerde steek van het linkse been en
haak 1v , 1v in de overige 19 steken van het been. Nu 1v in de losse die je eerst gemaakt hebt en
20 v in de steken van het ander been.
Ronde 2: 1v in de voorste lus van de L van vorige ronde , v in elke v van beide benen ( 42)
Ronde 3-4: v in elke v (42)
Ronde 5: ( 5v, 2v samen) 6x (36)
Ronde 6: markeer de achterste lus van volgende steek en haak in voorste lus: 36v (36)
Hecht deze kleur af en werk draadjes weg
markeer de 6de, 15de, 25 ste en 32 ste steek
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Nu gaan we werken met verschillende kleuren , hecht niet af tot het aangegeven is
hecht aan met wit in achterste lus van de eerste steek die je gemarkeerd hebt:
Ronde 7: v in elke achterste lus (36)

Ronde 8: in beide lussen: v in elke v (36)
Ronde 9: Met rood: ( 4v, 2v samen) 6x (30)
Ronde 10: v in elke v (30)
Ronde 11: Met groen: v in elke v (30)
Ronde 12: Met wit: v in elke v (30)
Ronde 13: Met licht blauw: (3v, 2v samen) 6x (24)
Ronde 14: v in elke v (24) hecht licht blauw af
Ronde 15: Met rood: v in elke v (24)
Ronde 16-17: Met groen: v in elke v (24) hecht groen af
Ronde 18-19: Met wit: v in elke v (24) hecht wit af
Ronde 20: Met rood: hv en steek een steekmarkeerder in de lus van uw draad zodat je hem
zekers niet lostrekt
Ronde 21: met huidskleur in de achterste lus: (2v samen) 12x (12)
Vul het lichaam op
Ronde 22-29: v in elke v (12)
Het is heel belangrijk dat je de nek heel stevig opvult zodat het stevig genoeg is om het hoofd te
kunnen dragen
Ronde 30: ( 2v samen) 6x (6)
hecht af , laat een lange draad , weef de draad met een naald door de laatste steken en trek aan,
sluit de nek en werk draadjes weg.
Pak de Rode draad terug op van Ronde 2O: (2V, 2v samen) 6x, hv in de volgende steek (18)
hecht af en werk draadjes weg
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Broeksomslag(2x):

Met wit
Rij 1: 3L, 2v, 1L, keer (2)
Rij 2-17: 2v, 1L, keer (2)
Rij 18: 2v, hecht af en laat een draad hangen
Naai met rood, licht blauw en groen strepen op het wit ( zie foto)
Vouw de omslag juist boven de schoen rond het been en naai vast

Arm (2x):vul regelmatig een deel op

Met huidskleur
Ronde 1: maak een magische cirkel met 6v (6)
Ronde 2: 2v in elke v (12)
Ronde 3: (1v, 2v in 1v) 6x (18)
Ronde 4-5: v in elke v (18)
Ronde 6: 4stk-cluster zie tips , 17v (18)
Ronde 7: ( 1v, 2v samen) 6x (12)
Ronde 8-10: v in elke v (12)
Nu gaan we werken met verschillende kleuren , hecht niet af tot het aangegeven is
Ronde 11: Met rood: v in elke v (12)
Ronde 12: Met wit in achterste lus: v in elke v (12)
Ronde 13: Met groen: v in elke v (12)
Ronde 14: Met licht blauw: v in elke v (12)
Ronde 15: Met wit: v in elke v (12)
Ronde 16: Met rood: v in elke v (12) hecht rood af
Ronde 17-18: Met groen: v in elke v (12) hecht groen af
Ronde 19: Met wit: v in elke v (12)
Ronde 20: Met licht blauw: v in elke v (12) hecht licht blauw af
Ronde 21: Met wit: v in elke v (12)
Ronde 22: ( 2v samen) 6x (6)
hecht af , laat een lange draad , weef de draad met een naald door de laatste steken en trek aan,
sluit de arm en werk draadjes weg.
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Mouwomslag(2x):

Hou de arm onderste boven en hecht rood aan in de voorste lus van Ronde 12
1L, hstk rondom rond, sluit met een hv,
Hecht af en werk draadjes weg
Naai de armen aan het lichaam

Borststuk:
Hou het lichaam met de voorkant naar u en begin in de steek, aan uw rechterkant, waar de
steekmarkeerder zit
Met donker blauw
Rij 1: 10v, 1L, keer ( de laatste v moet in de andere steekmarkeerder zitten) (11)
Rij 2-4: 11v, 1L, keer (11)
Rij 5: 1v, 2v samen, 5v, 2v samen, 1v, 1L, keer (9)
Rij 6-7: 9v, 1L, keer
Rij 8: 1v, 2v samen, 3v, 2v samen, 1v, 1L, keer (7)
Rij 9: v in elke v (7)
Hecht af en werk draadjes weg

Schouderbandjes:

Met donker blauw:
Hou het lichaam met de achterkant naar u en begin in de steek, aan uw rechterkant, waar de
steekmarkeerder zit
28L, sla eerste 4 L over, 24v, 9hv in de rand van de broek, nu maken we de tweede band , 28L, sla
de eerste 4L over, 24v, hv de steek met een steekmarkeerder
Hecht af en werk draadjes weg
Naai de 6mm knopen aan het borststuk en broek achteraan

Hoofd:

Met huidskleur
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 8v (8)
Ronde 2: 2v in elke v (16)
Ronde 3: (1v, 2v in 1v) 8x (24)
Ronde 4: (2v, 2v in 1v) 8x (32)
Ronde 5: (1v, 2v in 1v) 8x (40)
Ronde 6: (1v, 2v in 1v) 8x (48)
Ronde 7: (1v, 2v in 1v) 8x (56)
Ronde 8-17: v in elke v (56)
Ronde 18: (5v, 2v samen) 8x (48)
Ronde 19: (4v, 2v samen) 8x (40)
Ronde 20: (3v, 2v samen) 8x (32)
Ronde 21: (2v, 2v samen) 8x (24)
Ronde 22: (2v samen) 12x (12)
Hecht af en laat een draad,
Vul het hoofd en laat een opening om de nek in te steken
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Ogen, litteken en wenkbrauwen:

Steek een speldje in een steek tussen ronde 15 en 16. Plaats nog een speldje , 8 steken verder.
Hier gaan we de oogjes plaatsen, maar voor we dat doen maken we eerst het litteken.
Met rode garen borduur je een diagonaal litteken dat loopt van de zijkant tot net onder het oog
Met zwart naai je de streepjes. Vervolgens naai je de ogen op hun plaats.
Met koper/rood borduur je de wenkbrauwen zoals op de foto hier boven

Haarbasis:

Dit wordt gemaakt met een Lus-steek ( zie tips )
De lussen moeten 12cm lang zijn
Met koper/rood:
Ronde 1: maak een magische ring met 8v (8)
Ronde 2: in Lus-steek: 2v in elke v (16)
Ronde 3: ( 1v, 2v in 1v) 8x (24)
Ronde 4: in Lus-steek: (2v, 2v in 1v) 8x (32)
Ronde 5: ( 3v, 2v in 1v) 8x (40)
Ronde 6: in Lus-steek: (4v, 2v in 1v) 8x (48)
Vanaf hier haken we in rijen
Rij 1: 24v, 1L, keer (24)
Rij 2: in Lus-steek: 24v, 1L, keer (24)
Rij3: 24v, 1L, keer
Rij 4: in Lus-steek: 24v, 1L, keer
Rij 5-6 :24v, 1L, keer
Pin het haar vast zoals op onderstaande foto en naai vast
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hecht nu het hoofd aan het lichaam zoals aangegeven op de afbeelding hieronder
neem een stevige koper-rode draad en ga met een lange naald van boven op het hoofd naar de nek ,
tot ongeveer de 6de ronde en ga terug naar boven op het hoofd, knoop stevig vast en werk
draadjes weg
Hierdoor kan je het hoofd bewegen
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