Gehaakt lammetje
Hoogte lammetje 17 cm
Lengte lijf 14 cm
Benodigdheden:
 Haaknaald 2 ½
 Ca. 100 gr Bouclé katoen (bijvoorbeeld Phil Douche)
 Ca. 50 gr witte katoen
 Een restje ecru en beige katoen.
Begin bij de snuit. Haak met een enkele draad witte katoen een ketting van 3 L.
Sluit deze met een h.V. tot een ring
1e toer: 6 V in ring (9 V)
2e toer: 2 V in elke 2e V (13V)
3e toer 2 V in elke 2e V (19 V)
5e en 6e toer: 19 V
7e toer: 2 V in elke 3e V (25 V)
8e toer: 25 V
9e toer: 2 V in elke 3e V (33 V)
10e toer: 33 V
Ga verder met een enkele draad bouclé garen
11e toer: 33 V
12e toer: 2 V uit elke 10e V (36 V)
13e en 14e toer: 36 V
15e toer: haak elke 3e en 4e samen (27 V)
16e toer: 27 V. Vul het kopje alvast wat op.
17e toer: haak elke 2e en 3e vaste samen (18 V)
18e toer: als de 17e toer (12 V)
Haak nu steeds 2 V samen tot de opening gesloten is, daarbij het kopje bijvullen. Hecht af.
Lijfje
Haak met een enkele draad bouclé en een haaknaald 2 ½
Haak een ketting van 3 L en sluit deze met een h.V. tot een ring.
1e toer: haak 6 V in de ring
2e toer: 2 V in elke V (12 V)
3e toer: 2 V in elke 2e V (18 V)
4e toer: 2 V in elke 2e V (27 V)
5e toer: 27 V
6e toer: 2 V in elke 3e V (36 V)
7e t/m de 21e toer: 26 V
22e toer: haak elke 3e en 4e V samen (27 V)
23e toer: 27 V. Vul het lijfje op
24e toer: haak elke 2e en 3e V samen (18 V)
25e toer: haak alle V 2 aan 2 samen.
Vul het lijfje verder op en haak de opening dicht door steeds 2 V samen te haken.
Hecht af.

Nekje
Haak met bouclé katoen en een haaknaald 2 ½ een ketting van 22 L.
Hierop 2 toeren V en sluit het bandje tot een ring.
Hecht af.
Oren
Haak met wit katoen no. 8 en een haaknaald 2 ½ een ketting van 13 L
Haak heen en terug.
1e toer: 4 V, 5V samenhaken (4 V)
2e toer: 2V, 5 V samenhaken (2 V)
3e toer: 2 V samenhaken. Hecht af
Haak nog een tweede oortje
Achterpootje
Haak met beige en een haaknaald 2 ½ een ketting van 4 L. Sluit deze met een h.V. tot een ring.
1e toer: 6 V in de ring
2e toer: 2 V in elke V (12 V)
3e en 4e toer: 12 V
5e toer: ga verder met het witte katoen. Haak t/m de 10e toer V.
11e toer: 3 maal 2 V samenhaken, 2 V in de 8e, 9e en 10e V (16 V)
12e toer: als de 11e toer en vul het pootje iets op
13e en 14e toer: 12 V
15e toer: 2 V in elke 3e V (16 V)
Hecht af en haak nog een tweede pootje
Voorpootjes
Haak met beige en naald 2 ½ een ketting van 4 L en haak hierop als bij de achterpootjes, maar nu in
de 11e en 12e toer gewoon 12 V haken, dus niet minderen en meerderen.
Hecht af na de 14e toer.
Haak nog een tweede pootje.
Staart
Haak met wit katoen een ketting van 4 L met haaknaald 2 ½
Haak heen en terug in V
1e toer: 4 V
2e toer: haak 2 V in elke 2e V (6 V)
3e en 4e toer: 6 V
5e toer: haak 2 V uit elke 2e V (9 V)
6e toer: 9 V
7e toer: haak 2 V uit elke 2e V (13 V)
8e toer: haak alle V 2 aan 2 samen
Hecht af

Afwerking
Naai het nekje aan de onderkant van de kop, tussen de 12e en 17e toer vanaf de snuit. Vul het nekje
op en naai dit geheel op het lijfje tussen de 4e en 11e toer vanaf de voorkant. Naai het kopje iets
scheef kijkend op het lijfje. Naai het staartje aan de achterkant van het lijfje vast bij de 5 e toer vanaf
de achterkant, met de opzetkant. Naai de achterpootjes aan de onderkant van het lijfje vast, tussen
de 4e en 10e toer vanaf de achterkant. De kromming van de pootjes naar achter. Naai het andere
pootje met een tussenruimte van 5 V aan. Naai de voorpootjes aan tussen de 4 e en 10e toer vanaf de
voorkant, met tussen de pootjes 2 V. Naai de oortjes op het kopje op de 12e toer, vanaf de snuit, met
9 V tussen de oortjes. Naai de oortjes enigszins rond op, zodat het midden tot de 15 e toer komt. Naai
de ogen op de 9e toer vanaf de snuit, tussen de orden komen 11 V. Borduur de snuit met een bruin
katoenen draadje.

