SLAPENDE SARAH
© Mia Zamora Johnson
Vertaling door Charami.com

DISCLAIMER:
Dit patroon behoort toe aan Mia Zamora Johnson (a.k.a. Owlishly)
(http://owlishly.typepad.com/). Ik heb dit patroon enkel van het Engels naar het Nederlands
vertaald.
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 Mia Zamora Johnson’s originele patroon.
Ook alle foto’s in deze vertalingen behoren toe aan Mia Zamora Johnson.
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BENODIGDHEDEN
−
−
−
−
−
−

Wol in een huidskleur en een accentkleur
Bijhorende haaknaald
Steekmarkeerders
Maasnaald
Borduurdraad in zwart (ogen) en rood (mond)
Vulling
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AFKORTINGEN
HV

=

Halve vaste

L

=

Losse

MEER =

meerderen = twee vasten in 1 steek haken

MIN

=

onzichtbaar minderen = haak twee vasten samen

MR

=

Magische ring

R

=

Ronde

STK

=

Stokje

V

=

Vaste

BENODIGDE HAAKTECHNIEKEN
− Magische ring
− Meerderen en minderen
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− Vasten haken

AFMETING
De afmeting is afhankelijk van de gebruikte wol en haaknaald.
Met een haaknaald van 4,5 mm is het poppetje ongeveer 15 cm.

OVER DIT PATROON
− Sarah wordt in continue spiralen gehaakt zonder de ronden af te sluiten. U zal een
steekmarkerder nodig hebben om bij te houden waar het begin van elke ronde is.
Verplaats de markeerder steeds naar de eerste steek van een ronde.
− Wanneer je wisselt van kleur, begin de vaste met de eerste kleur. Nadat je de helft van
de steek af hebt (2 lussen op de haak), neem dan de tweede kleur en haal die door de
laatste twee lussen om de steek te vervolledigen. De volgende steek zal dan volledig in
de nieuwe kleur zijn, terwijl de vorige nog in de oude kleur is.
− De foto’s in het patroon zijn de originele foto’s van Mia Zamora Johnson. Zij is een
linkshandige haakster, dus als u rechtshandig bent, dan zal de richting van de rondes en
de positie van je haaknaald net omgekeerd zijn.
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HOOFD
© Owlishly
R 1: In accentkleur, maak een magische ring met
daarin 4 V
[4]
R 2: [ V + MEER ] x2

[6]

R 3: [ Vx2 + MEER ] x2

[8]

R 4: [ Vx3 + MEER ] x2

[10]

R 5: [ Vx4 + MEER ] x2

[12]

R 6: [ Vx3 + MEER ] x3

[15]

R 7: [ Vx4 + MEER ] x3

[18]

R 8: [ Vx5 + MEER ] x3

[21]

R 9: [ Vx6 + MEER ] x3

[24]

R 10: [ Vx7 + MEER ] x3

[27]

R 11: [ Vx8 + MEER ] x3

[30]

R 12: V rondom

[30]

R 13: Vx12, wissel naar huidskleur voor de
volgende 6 steken, en wissel daarna terug naar
het accentkleur voor de laatste 12 steken [30]
R 14: Vx11, wissel naar huidskleur voor de
volgende 8 steken, en wissel daarna terug naar
het accentkleur voor de laatste 11 steken [30]
R 15: Vx10, wissel naar huidskleur voor de
volgende 10 steken, en wissel daarna terug naar
het accentkleur voor de laatste 10 steken [30]
R 16: Vx4, MIN, Vx3, wissel naar huidskleur, V,
MIN, Vx4, MIN, Vx3, wissel terug naar het
accentkleur, V, MIN, Vx4, MIN
[25]
R 17: Vx3, MIN, Vx2, wissel naar huidskleur, V,
MIN, Vx3, MIN, Vx4, wissel terug naar
accentkleur, MIN, Vx2, MIN
[20]
Wissel nu naar huidskleur voor derest van het
hoofd
R 18: [ Vx2 + MIN ] x5

[15]

Vul het hoofd
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R 19: [ V + MIN ] x5

[10]

R 20: MINx5

[5]
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Bind af en gebruik het uiteinde om de overige steken dicht te maken.

ARMEN
(maak er 2)
R1: Gebruik het accentkleur. Maak een magische ring met daarin 4 V
R2: [ V + MEER ] x2

[6]

R3: [ V + MEER ] x3

[9]

R4: [ V + MIN ] x3

[6]

R5 – R9: V rondom

[6]

[4]

Bind af, maar laat een lang uiteinde om de armen mee vast te naaien.

LICHAAM
R1: Gebruik het accentkleur. Maak een magische ring met daarin 5 V
R2: MEER rondom

[10]

R3: [ V + MEER ] x5

[15]

R4: [ Vx2 + MEER ] x5

[20]

R5: [ Vx3 + MEER ] x5

[25]

R6: [ Vx4 + MEER ] x5

[30]

R7: Haak enkel in de achterste lus, V rondom
R8 – R14: V rondom

[30]

R15: [ Vx8 + MIN ] x3

[27]

R16: [ Vx7 + MIN ] x3

[24]

R17: [ Vx6 + MIN ] x3

[21]

R18: [ Vx5 + MIN ] x3

[18]

R19: [ Vx4 + MIN ] x3

[15]

R20: V rondom

[15]

[5]

[30]

Bind af en vul het lichaam. Laat een lang uiteinde over om het hoofd vast te naaien.

EINDNOTITIES
− Knijp bij elke arm de open bovenkant dicht en naai de twee kanten samen om de
opening te sluiten. Kies een positie voor de armen op het lichaam en naai ze vast.
− Naai het lichaam vast aan het hoofd.
− Met rode borduurdraad, naai de mond op het gezicht. Met de zwarte borduurdraad, naai
de ogen op het gezicht.
− Gebruik wol en een kettingsteek om de kleurwissel op het hoofd te verbergen.
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© Owlishly
− Indien gewenst kan je de hanjes ook samen naaien en deze dan vast maken op de buik,
zoals de Sarah in de voorbeeld foto’s.
© Mia Zamora Johnson
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