MANUEL DE AAP
© Dawn Toussaint
vertaling Charami.com
DISCLAIMER:
Dit patroon behoort toe aan Dawn Toussaint (http://www.dawntoussaint.com/). Ik heb dit
patroon enkel vertaald.
Dawn creëerde dit patroon voor haar tweede CAL (Crochet-Along) op haar blog
(http://dawntoussaint.blogspot.com/). De CAL liep van 28/09/2010 tot 08/10/2010 en
besloeg 4 delen:
1. http://dawntoussaint.blogspot.com/2010/09/crochet-long-manuel-part-1.html
2. http://dawntoussaint.blogspot.com/2010/10/crochet-long-manuel-part-2.html
3. http://dawntoussaint.blogspot.com/2010/10/crochet-long-manuel-part-3.html
4. http://dawntoussaint.blogspot.com/2010/10/crochet-long-manuel-part-4.html

Fig 1: Van schets naar eind product (©Dawn Toussaint)
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BENODIGDHEDEN
Wol in 2 kleuren (A en B) naar keuze
Haaknaald passend bij de gekozen wol, waarbij stevig kan worden gehaakt
Veiligheidsogen van 12-14mm (optioneel)
Vilt voor versiering (optioneel)
Polyfill







AFKORTINGEN
V

=

Vaste

MEER =

Meerderen; haak twee vasten in 1 steek

MIN

=

Onzichtbaar minderen; haak twee vasten samen

HV

=

Halve Vaste

L

=

Losse

POOT X4
RIJ
1

INSTRUCTIES

# STEKEN

Start met KLEUR A:

6

Magische ring met 6V
2

MEER rondom

12

3

*V; MEER* Rondom

18

4

Maak bobble; 17V

18

Bobble: Haal de wol over de haak, steek in volgende steek, haal terug
over en haal door steek. *Haal wol over haak, steek in dezelfde steek,
haal terug over en haal door steek* X3. Haal door alle lussen op haak.
YouTube video: http://www.youtube.com/watch?v=gvsHyyTsxQc
5-6

V rondom

18

7

Verander naar kleur B

18

Haak een rij HV rondom in de voorste lussen
8

V rondom in de achterste lussen die werden overgeslagen in de vorige rij

18

9-16

V rondom

18

Afbinden.
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Fig 2: 4 poten met Bobble die duim vormt (©Dawn Toussaint)

BUIK X1
RIJ
1

INSTRUCTIES

# STEKEN

KLEUR B:

6

Magische ring met 6V
2

MEER rondom

12

3

*V; MEER* rondom

18

4

*2V; MEER* rondom

24

5

*3V; MEER* rondom

30

6

*4V; MEER* rondom

36

7

In deze rij maken we de poten vast aan de buik.

24

*Met de wol nog steeds vast aan het buikstuk, neem 1 van de gehaakte
poten en haak 9V door zowel de buik als de poot.* Zorg ervoor dat de
duimen naar het midden van de buik wijzen! Herhaal voor elke poot en
bindt daarna af.
OPM: Voor de duidelijkheid, als je rechtshandig haakt en als de kant van
je haakwerk dat naar je toe wijst ook de buitenkant van je werkje blijft,
dan moet je bij het vast haken van een poot EERST met de haaknaald
door een steek van de poot gaan en DAN door een corresponderende
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steek van de buik gaan, alvorens je vaste af te werken.
Ik weet niet hoe dit voor linkshandigen is, maar ik vermoed dat dit
omgekeerd is dan.
Deze techniek werd ook gebruikt voor Padma de olifant. Een voorbeeld
zie je hier onder.

Fig 3: Onderkant van de buik met poten van Padma de olifant (©Charami)

STAART X1
RIJ
1

INSTRUCTIES

# STEKEN

KLEUR B:

6

Magische ring met 6V.
2

MEER rondom

12

3

*V; MEER* rondom

18

4-einde

V rondom tot staart zo’n 12 à 15 cm meet.

18
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Fig 4: de staart (©Dawn Toussaint)

SNUIT
RIJ
1

INSTRUCTIES

# STEKEN

KLEUR A:

6

Magische ring met 6V.
2

MEER rondom

12

3

*V; MEER* rondom

18

4-5

V rondom

18

6

*2V; MEER* rondom

24

7

*3V; MEER* rondom

30

Afbinden.

OOR X2
RIJ
1

INSTRUCTIES

# STEKEN

KLEUR A:

6

Magische ring met 6V.
2

MEER rondom

12

3

*V; MEER* rondom

18

4-8

V rondom

18
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9

Sla de volgende 6 steken over; V rondom

12

10

L; Maak de overgebleven steken plat zodat de volgende steek tegenover
de laatste steek staat (Steek 1 en steek 12). Haak V door beide lagen om
het oor dicht te maken. Na de 6de vaste, bind je af.
Vorm het oor nu door de overgeslagen 6 steken naar binnen te duwen,
zodat deze de binnenkant van het oor vormen.
Dit is de zelfde techniek als voor Padma de olifant. Zie onderstaande
figuur.

Fig 6: Hoe het oor te vormen (©Charami)

AFWERKING
Neem de buik met de vier poten terug op.
Bij het vast maken van de poten, lieten we telkens 9 steken van de poten over. Met deze 9
steken per poot (36 in totaal dus) gaan we nu verder haken om Manuel een lichaam te
geven.
Dus kies een poot als beginpunt (maakt niet uit welke), en identificeer de 9 open steken en
maak daar je wol vast aan de eerste steek het dichtst bij de buik. Het gekozen startpunt zal
het achterste van de olifant vormen. Begin rij 1 hier.

RIJ
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1-3

V rondom

36

4

10V; maak de snuit vast door 15 steken van de snuit gelijk te leggen met
de volgende 15 steken van het lichaam, haak V door beide lagen van deze
15 steken; 11V

36

5

4V; maak het eerste oor vast door de 6 steken van het oor naast de 6
volgende steken te leggen (zorg ervoor dat de oren naar voren wijzen),
haak V door beide lagen van deze 6 steken; V door elk van de
overgebleven 15 steken van de snuit; maak tweede oor vast over de
volgende 6 steken; 5V

36

6

Maak de laatste 3 vasten terug los; maak de staart vast door 9 steken van
de staart gelijk te leggen met de volgende 9 steken van het lichaam, en
haak dan 9 vasten door beide lagen; 30V

7

V rondom, haak over de 9 overgebleven steken van de staart

36

8

*4V; MIN* rondom

30

9

*3V; MIN* rondom

24

10

*2V; MIN* rondom

18

11

*V; MIN* rondom

12

3+36

Tijd om te vullen…
Vul eerst de poten, vrij stevig vullen. Vul dan het lichaam en de staart. Je
kan ook een ijzerdraad in de staart steken nu, als je de staart wilt kunnen
poseren. Anders kan je de staart positioneren wanneer je gedaan hebt en
deze dan vastnaaien aan de rug.
Als je veiligheidsogen wil gebruiken is dit nu ook het moment om deze
vast te maken.
Blijf het lichaam nu verder vullen naarmate de rij vordert, zodat het
lichaam goed gevormd is wanneer je aan de laatste rij komt.
12

MIN rondom

6

Afbinden; laat een lang eind wol over. Weef het eindje touw door de
overblijvende steken en trek het gat dicht. Maak het uiteinde vast en
verstop het binnen de amigurumi.

En nu is het aan u om je aapje verder te versieren om haar/hem een persoonlijkheid te
geven!
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Fig 7: Mijn Manuel (©Charami)
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