Slakje (ca. 8 cm)
Benodigdheden
* Brei- of haakkatoen:
 Beige
 Gekleurd garen(bijvoorbeeld Batik, kleur 3, van Online)
* Haaknaald nummer 2,5
* Set veiligheidsogen, 6 mm
* Sleutelhanger
* Poppenvulling

Werkomschrijving
* Algemeen
Tijdens het haken wordt aan één stuk rondgehaakt, gebruik een markeerdraadje om te weten waar je
bent gebleven.
L = losse(n)
hv = halve vast(n)
v = vaste(n)
* 1x Huisje (gemeleerd bruin)
Haak 2 L
Toer 1: Haak 6v in 1e L
Toer 2: 2v in elk v (12)
Toer 3: 2v in elke 2e v (18)
Toer 4: 2v in elke 3e v (24)
Toer 5: 2v in elke 4e v (30)
Toer 6-9: 30v
Toer 10: *2v samen haken, 3v*, herhaal * * (24)
Toer 11: *2v samen haken, 2v*, herhaal * * (18)
Vul het huisje luchtig met poppenvulling
Toer 12: *2v samen haken, 1v*, herhaal * * (12)
Toer 13: *2v samen haken*, herhaal * * (6)
Afhechten, zorg dat er een lange draad blijft zitten om het huisje aan het lijfje vast te zetten.
* 1x Lijf (beige)
Haak toer 1 t/m 3 volgens het slakkenhuispatroon (18)
Toer 4-6: 18v
Voordat je verder haakt eerst de ogen op de juiste plaats positioneren en het hoofdje opvullen
Toer 7: *2v samen haken, 1v*, herhaal * * (12)
Toer 8-20: 12v (als je het lijfje langer of korter wilt hebben kan je dat in dit haakgedeelte doen door
meer of minder toeren te haken)
Toer 21: *2v samen haken, 1v*, herhaal * * (6)
Toer 22: *2v samen haken* herhaal * *
Afhechten

Afwerking

1. Zet het slakkenhuis aan het lijfje vast met de draad die je langer hebt gehouden bij het afhechten
van het slakkenhuis.
2. Haak de tentakeltjes boven op het kopje door voor elke tentakel 3L aan het kopje vast te haken.
Hecht de draad af en steek de draad door de gehaakte L terug.
3. Haak bovenop het slakkenhuis een draad van 9L, steek de haaknaald door het oog van de
sleutelhanger.
4. Haak vanaf de 2e L 8v in de net gehaakte L en haak de laatste v in de kop.
5. Afhechten
6. Eventueel voor een meisjesslak een strikje knopen om één van de tentakeltjes.
Extra:
Knoop een paar stukjes lint in een leuke kleur aan de sleutelhanger en de tashanger is klaar!

