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Instructies 

Lijf: met bruin
1. v in de ring [8]

2. (2v in 1st) x8 [16]

3. (v, 2v in 1st) x8 [24]

4. (2v, 2v in 1st) x8 [32]

5. (3v, 2v in 1st) x8 [40]

6 t/m 11. v in elke st rond [40]

12. (3v, 2v-samen) x8 [32]

13 t/m 15. v in elke st rond [32]

16. (2v, 2v-samen) x8 [24]

17 t/m 19. v in elke st rond [24]

20. (1v, 2v-samen) x8 [16]

21. v in elke st rond [16]

afk. vullen 

Witte borststuk in rijen

1. 5-l met wit, start in 2e l v/d nld, 4v, draai [4]

2. 1-l, 2v in 1e st, 2v, 2v in laatste st, draai [6]

3. 1-l, v in elke st , draai [6]

4. 1-l, 2v in 1st, 4v, 2v in 1st, draai [8]

5 t/m 6. 1-l, v in elke st , draai [8]

7. 1-l, 2v-samen, 4v, 2v-samen, draai [6]

8 t/m 11. 1-l, v in elke st , draai [6]

12. 1-l, v in elke st , 1-l 

haak 1rij v rondom het geheel afk. 

naai aan het lijf met de bovenkant tegen rnd 20 v/h lijf

Benen: 2x met donker bruin

1. 6v in de ring [6]

Materiaal
• Garen: bruin donker bruin, licht bruin, wit, 

rood, groen

• 2.5 mm haaknld 

• 10 mm ogen

• Vulling 

• Garen naald

Finished size: 4.5 inch till the tip of ears

 

Skill level: Easy

Termen (NL)
L = losse

V = vaste 

Hv = halve vaste 

2v in 1st = meerderen

2v-samen = minderen

BLO = in de achterste lus haken
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2. (2v in 1st) x6 [12]

3. verder met bruin in BLO (1v, 2v in 1st) x6 [18]

4 t/m 5. v in elke st rond [18]

6. (2v-samen) x6, 6v [12]

7 t/m 8. v in elke st rond [12]

afk. met lange draad, speld tussen rnd 5 en 9 van de 

buik

Staart 

1. met bruin, 3v in de ring [3]

2. ( 2v in 1st) x3 [6]

3. t/m 4. v in elke st rond [6]

afk. en naai aan rnd 6 v/h lijf 

Armen 2x: met bruin

1. 6v in de ring [6]

2. (2v in 1st) x6 [12]

3 t/m 4. v in elke st rond [12]

5. (2v-samen) x2, 8v [10]

6 t/m 14. v in elke st rond [10]

afk. met lange draad licht vullen en naai aan het lijf

Hoofd: met bruin 

1. 8v in de ring [8]

2. (2v in 1st) x8 [16]

3. (1v, 2v in 1st) x8 [24]

4. (2v, 2v in 1st) x8 [32]

5. (3v, 2v in 1st) x8 [40]

6. (4v, 2v in 1st) x8 [48]

7 t/m 15. v in elke st rond [48]

16. (4v, 2v-samen) x8 [40]

17. (3v, 2v-samen) x8 [32]

18. (2v, 2v-samen) x8 [24]

19. (1v, 2v-samen) x8 [16]

Afk. met lange draad , naai aan het lijf 

Snuit: met licht bruin

1. 6-l, begin in 2e l v/d nld:  2v in 1st, 3v, 4v in laatste l, 

terug langs basis-l, 3v, 2v in laatste l , sluit m/hv in 1e 

st [14] 

2. 1-l, 2v in 1st, 5v, (2v in 1st) x2, 5v 2v in laatste st, 

sluit m/hv [18] 

afk. met lange draad   

Neus: met rood 

1. 8v in de ring , sluit m/hv . Afk. en naai op de snuit. 

naai de snuit op het hoofd tussen rnd 11 en 17  

 

Oog

plaatst de ogen op het hoofd

Oren: 2x met bruin

1. 3v in de ring [3]

2. (2v in 1st) x3 [6]

3. (1v, 2v in 1st) x3 [9]

4. (2v, 2v in 1st) x3 [12]

5 t/m 6. v in elke st rond [12]

vouw het oor plat dubbel en naai de opening dicht

Naai aan het hoofd tussen rnd 6 en 8 
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Gewei: 2x 

deel 1

1. met donker bruin 5 v in de ring [5]

2-12. v rond [5] 

afk. met lange draad 

deel 2

1: 4v in de ring [4]

2-5: v rond [4] 

afk. met lange draad 

deel 3

1: 4v in de ring [4] 

2-4: v rond [4] 

afk. met lange draad 

  

Hang out with Rudy!

 http://talesoftwistedfibers.wordpress.com

 http://twitter.com/twisted_fibers

 http://instagram.com/twistedfibers

Sjaal

1. met rood 4-l, begin in 2e l v/d nld , 3v, draai [3] 

2. 1-l, 3v, draai [3] 

3. met groen, 1-l, 3v, draai [3] 

4. 1-l, 3v, draai [3] 

5. met rood, 1-l, 3v, draai [3] 

6. 1-l, 3v, draai [3] 

herhaal rnd 3t/m 6 tot u 27 rode en groen strepen heeft 

afk.

Naai alle delen samen.

GEFELICITEERD !

U hebt nu een schattig rendier.

gebruik & delen van mijn patronen

http://talesoftwistedfibers.wordpress.com
http://twitter.com/twisted_fibers
http://instagram.com/twistedfibers
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DONATIE

Als u dit gratis patroon waardeert, overweeg dan 
alstublieft een kleine donatie aan een organisatie die 
het welzijn van dieren verzorgt in Nepal?

Animal Nepal is een organisatie, niet commercieel, 
die zich bezig houdt met de dieren in Nepal. Deze 
kleine organisatie: verzorgd, verpleegt, geeft onderdak 
en laat straathonden castreren /steriliseren. Animal 
Nepal is ook bekend om de bestrijding tegen dieren 
mishandeling- een groot probleem in Nepal—inclusief 
de paarden en de olifanten.

Als U Animal Nepal wilt helpen, ga dan naar hun 
website en geef een donatie..

klik hier en ga naar Animal Nepal donatie pagina.

Dank U wel.

Gebruik: U kan dit patroon gebruiken 
voor uzelf, uw familie en / of vrienden. 
Ik waardeer het als u mij vermeld bij het 
showen van uw creatie. Plaats gerust een 
link naar mijn pagina (maar nooit het 
patroon); ik vind het leuk om uw creatie te 
zien.

verkoop: U mag de pop verkopen, mits 
handgemaakt en op kleine schaal. Voeg dan 
alstublieft de naam “Tales of Twisted Fibers” 
toe.

delen: deel gerust de link van mijn blog 
en/of Pinterest, maar publiceer nooit het 
patroon. (gratis/ koop.)

NIET DOEN: het patroon niet publiceren, 
kopiëren, (digital of als print) maak geen 
illegale vertalingen. Dit zou me erg verdrietig 
maken en moet ik mijn Ninja’s achter U 
aansturen.

Veel plezier!

Serah
Tales of Twisted Fibers
Kathmandu, November 2014

gebruik & delen van mijn patronen

http://animalnepal.wordpress.com/donations/

