Studie uiltje (ca. 12 cm)
Benodigdheden
* Brei- of haakkatoen:
 Donker bruin
 Licht bruin
 Wit
 Geel
 Zwart
* Haaknaald nummer 2,5
* Set veiligheidsogen, 14 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 Kop (donker 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 6-13: 30v
Toer 14: *2v samen haken, 3v*, herhaal * * (24)
Toer 15: *2v samen haken, 2v*, herhaal * * (18)
Afhechten
* 1x Lijf (licht bruin)
Haak toer 1 t/m 5 volgens het koppatroon (30)
Toer 6: 2v in elke 5e v (36)
Toer 7-15: 36v
Toer 16: *2v samen haken, 4v*, herhaal * * (30)
Toer 17: *2v samen haken, 3v*, herhaal * * (24)
Toer 18: *2v samen haken, 2v*, herhaal * * (18)
Afhechten

* 2x Buitenste oog (licht bruin)
Haak toer 1 t/m 3 volgens het koppatroon (18)
Afhechten
* 2x Binnenste oog (wit)
Haak toer 1 t/m 2 van het koppatroon (12)
Afhechten
* 2x Vleugel (donker bruin)
Haak 2 L
Toer 1: Haak 4v in 1e L
Toer 2: 2v in elke v (8)
Toer 3: 2v in elke 2e v (12)
Toer 4: 2v in elke 3e v (16)
Toer 5-11: 16v
Toer 12: *2v samen haken*, herhaal * * (8)
Afhechten
* 1x Snavel (geel)
Haak toer 1 t/m 2 van het vleugelpatroon
Afhechten
* 1x Oor (donker bruin)
Hetzelfde als het snavelpatroon
* 1x Onderste deel hoed (zwart)
Haak toer 1 t/m 4 van het koppatroon (24)
Toer 5: 24v
Afhechten
* 2x Bovenste deel hoed (zwart)
Haak 9 L
Toer 1: Haak in de 2e L en haak in elke steek een v (8)
Toer 2-8: Haak 1 L, keer het werk en haak in elke steek 1v
Afhechten
* 2x Voet (donker bruin)
Haak 4 L
Toer 1: Haak in de 2e L en
Toer 2: Haak 1 L, keer het
Toer 3: Haak 1 L, keer het
Toer 4: Haak 1 L, keer het

haak in elke steek een v (3)
werk, haak 2v vanaf de 1ev, haak in de laatste v 2v (4)
werk, haak 2v in de 1ev, haak 3v (5)
werk, haak in de volgende 3v 1v en hecht dan af (3)

Afwerking

1. Leg het binnenste oog op het buitenste oog en steek de veiligheidsogen in het midden door de
twee lagen heen. Positioneer de ogenpakketjes op de kop en bevestig de achterkantjes van de
veiligheidsogen aan de binnenkant van de kop.
2. Vul de kop stevig op.
3. vouw de snavel dubbel en naai deze aan de kop.
4. Vul het lijfje stevig op en naai de kop aan het lijfje.
5. Naai de vleugels aan beide kanten van het lijfje.
6. Naai de voetjes aan het lijfje.
7. Zet de twee bovenste delen van de hoed op elkaar vast.
8. Naai de hoed in elkaar door de het bovenste deel op het onderste deel in het midden vast te
zetten.
9. Naai de complete muts op de kop.
10. Vouw het oor aan de onderkant dubbel en zet dit op de kop.
11. Naai met geel een kwast aan de hoed en doe een knoopje onderin de draad.
12. Haak bovenop de kop een draad van 9L, steek de haaknaald door het oog van de sleutelhanger.
13. Haak vanaf de 2e L 8v in de net gehaakte L en haak de laatste v in de kop.
14. Afhechten
Extra:
Knoop een paar stukjes lint in een leuke kleur aan de sleutelhanger en de tashanger is klaar!

