MONSTERTJE
© Jackie Laing van A[mi]dorable crochet
Vertaling door Charami.com

DISCLAIMER:
Dit patroon behoort toe aan Jackie Laing (http://amidorablecrochet.blogspot.com/). Ik heb
dit patroon enkel van het Engels naar het Nederlands vertaald, met toestemming van de
eigenaar.
Hier en daar plaatste ik in het patroon enkele tips/opmerkingen die ik belangrijk vind om te
weten. Doe met deze tips wat je wilt. Anders is het patroon een zo letterlijk mogelijke
vertaling van Jackie Laing’s originele patroon.
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BENODIGDHEDEN
−
−
−
−
−
−

Restjes wol
Haaknaald passend bij je wol waardoor je een stevige stof kunt haken
Steekmarkeerder
Maasnaald & borduurnaald
Schaar
Knopen

AFKORTINGEN
L

=

Losse

V

=

Vaste

MIN

=

onzichtbaar minderen = haak twee vasten samen

MR

=

Magische ring

LICHAAM EN BEEN
Opmerking vertaler:
Vergeet niet om je amigurumi op te vullen terwijl je haakt, want op het einde zal geen
opening meer over zijn. Vul dus op naarmate je vordert in het patroon!!
Haak 28 L
V in tweede L van haak en alle overige L
1L, keer, V over de ganse lengte (doe dit voor vijf rijen in het totaal)
Plaats nu je steekmarkeerder, je gaat nu vasten haken rond het ganse stuk, zoals je vasten
zou haken in een ronde
V over ganse ronde (doe dit voor 20 rondes in totaal en verplaats je steekmarkeerder mee
met elke ronde)
Haak nu V tot je in het midden van de rug van je amigurumi bent. Je kan gelijk welke kant
kiezen!
Sla de volgende 33 steken over, haak V in de volgende 32 steken (dit zal het eerste been zijn)
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Haak nu 120 V en plaats je steekmarkeerder
(MIN + sla steek over) rondom
MIN rondom
Bind af, naai het uiteinde dicht en verberg je eindjes wol.

TWEEDE BEEN
Vlak naast het been dat je net hebt afgewerkt steek je je haak in een steek en haal je een lus
door naar de buitenkant toe.

Haak 31 V rondom

Haak 120 V, plaats je steekmarkeerder
(MIN + sla steek over) rondom
MIN rondom
Bind af, naai het uiteinde dicht en verberg je eindjes wol.

GEZICHT
Haak 24 L
V in tweede L van haak en alle overige L
L, keer, L over de ganse lengte (doe dit voor 11 rijen in het totaal)
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Bind af, maar laat een lang uiteinde om mee te naaien

ARM (MAAK ER 2)
MR met 6V
2V in elke V
Haak 35 V
( V + MIN ) x6
Bind af, maar laat een lang uiteinde om mee te naaien.

AFWERKING
Naai het gezicht en de armen op je monstertje en weef alle eindjes naar binnen. Geef hem
ogen en misschien ook haar of een strik of een bloem of wat je ook wilt. Dit is een
basispatroon en kan misschien aangepast worden om een katje te maken door oren toe te
voegen.

OPMERKING VAN DE ONTWERPER
Als een collega haker weet je hoe hard we werken om onze creaties te maken... Ik vraag u
daarom om de liefde te delen en terug te linken naar mij (i.e. A[mi]dorable Crochet)
wanneer je uw creaties met dit patroon deelt. Herverdeel mijn patronen a.u.b. niet zonder
mijn toestemming, maar voel je vrij om mijn link te delen. Maak zoveel monstertjes als je
wilt voor persoonlijk gebruik of voor goede doelen. Contacteer me als je nog vragen hebt!
Veel haakplezier!
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