AdventsCALender
Dag 12: Sneeuwuil

Benodigdheden:
- Yarn and Colors Must-have
Old Pink (47)
Clay (5)
Restje Black (100)
- Phil Nuage flocon 1
- Drops Goud glitter
- Haaknaald 2,5mm

Haakpatroon Sneeuwuil:
Haak met dubbele draad Phil Nuage en Drops Goud glitter
Toer 1: Haak 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 10: Haak 24v in iedere toer (24).
Toer 11: Haak elke 3de en 4de v samen (18).
Toer 12: Haak 18v (18).
Toer 13: Haak elke 2de en 3de v samen (12).
Toer 14: Haak 12v (12).
Toer 15: Vul het uiltje op met wat vulling. Vouw plat en haak nu de bovenkant met 6hv dicht.
Knip nu 3 draadjes Clay. Vouw de draadjes dubbel. Haal de vouw op de punt rechtsboven door je haakwerk
heen en haal de uiteindes door de ontstane lus heen. Doe dit ook met drie draadjes aan de andere punt
aan de bovenzijde. Knip mooi kort af.
Borduur met Old pink een snaveltje over drie toeren heen in het midden aan de voorkant.
Borduur met zwart over een toer een paar oogjes boven het snaveltje.

Vleugels:
Haak met dubbele draad phil nuage en goud glitter.
Toer 1: Haak 6l. Haak 5v. Haak 1keerl en keer je werk.
Toer 2: Haak 5v. Haak 1keerl en keer je werk.
Toer 3: Haak 1v, 3x 1hst en 1v. Sluit af.
Haak nog eenzelfde vleugeltje. Zet de vleugeltjes aan weerzijde met kleine steekjes aan toer 1 vast aan het
lijf.

