AdventsCALender Dag 7 Pinguïn
Gebruikte materialen






Yarn and Colors Must-have Olive (90), Red Wine (30), Anthracite
(99), Old pink (47)
Restje black (100)
Phil Nuage (flocon 1)
Haaknaald 2,5mm
Beetje vulling.

Haakpatroon Pinguïn
Hoofd
Toer 1: Haak met Phil Nuage een magic ring van 6v of doe het op de volgende manier; Haak 2l, haak 6v in
de eerste l en eindig met 1hv in de eerste v zodat je een rondje van 6v hebt (6).
Toer 2: Haak 2v in elke v (12).
Toer 3: Haak 2v in elke 2de v (18).
Toer 4: Haak 18v (18).
Toer 5: Haak 1v, *haak 2v in de volgende v, haak 2v*. Herhaal *tot*, tot het einde van de toer, maar eindig
met 1v (24).
Toer 6 t/m 8: Haak 24v in iedere toer (24).
Toer 9: Maak 6 minderingen. Haak elke 3de en 4de v samen (18).
Toer 10: Haak 18v (18).
Toer 11: Maak 6 minderingen. Haak elke 2de en 3de v samen (12). Vul het hoofdje stevig op met een beetje
vulling.
Toer 12: Maak 6 minderingen. Haak de steken 2 aan 2 samen (6). Sluit af. Haal de einddraad door de laatste
6 steken en trek zo het gaatje helemaal dicht.
Zwarte deel van het hoofd
Toer 1: Haak met Anthracite een magic ring van 6v of doe het op de volgende manier; Haak 2l, haak 6v in
de eerste l en eindig met 1hv in de eerste v zodat je een rondje van 6v hebt (6).
Toer 2: Haak 2v in elke v (12).
Toer 3: Haak 2v in elke 2de v (18).
Toer 4: Haak 18v (18).
Toer 5: Haak 1v, *haak 2v in de volgende v, haak 2v*. Herhaal *tot*, tot het einde van de toer, maar eindig
met 1v (24).
Toer 6: Haak 4v. Haak 1keerl. Keer je werk.
Toer 7: Haak de eerste en laatste 2v samen (2). Haak 1keerl, keer je werk.
Toer 8: Haak de laatste 2v samen (1). Sluit af. Werk de draad netjes weg.

Hecht nu een nieuwe draad Anthracite aan op toer 6, drie steken verder vanaf het puntje wat je net hebt
gehaakt.
Toer 1 t/m 3: Haak 14v (14). Haak 1keerl, keer je werk.
Toer 4: Haak de eerste en laatste twee v samen (12). Haak 1keerl. Keer je werk.
Toer 5: Haak de eerste en laatste 2v samen (10). Haak 1 l en haak nu een toer helemaal rondom het
hoofdje vasten. Haak op de punten steeds 1l. Zet nu het kapje bovenop het hoofdje en zet het rondom met
kleine steekjes stevig vast. Zet het puntje aan de voorkant tot toer 7 van het hoofdje.
Snaveltje
Haak nu met old pink een ketting van 5l.
Toer 1: Haak 4v, haak 1l en haak aan de andere zijde van de lossenketting verder. Haak 4v.
Vouw nu de vasten dubbel en zet het snaveltje aan de voorzijde met een paar kleine steekjes vast.
Borduur met black twee oogjes.
Sjaal
Het sjaaltje wordt heen en weer gehaakt. Na iedere 2 toeren wordt er gewisseld van kleur. Gebruik de
kleuren Red Wine en Olive. Je knipt de draden niet af, maar pakt de kleur steeds op. Op deze manier hoef je
geen draadjes weg te werken.
Haak me Red Wine een ketting van 4l.
Toer 1 t/m 46: Haak 3v. Haak 1keerl en keer je werk steeds om. Je hebt in totaal 23 streepjes gehaakt.
Sluit af. En werk de begin en einddraad weg.
Vouw het sjaaltje nu over elkaar heen en naai met een klein steekje vast. Zet nu de sjaal met kleine steekje
rondom vast aan de onderkant van het pinguïn hoofdje.

