Patroon Knuffeldoek Eenhoorn
Benodigdheden:
-1 bol Yarn and Colors Charming Pastel Pink kleur 046
-1 bol Yarn and Colors Charming Orchid kleur 052
-restjes haakkatoen in felle kleurtjes. Ik gebruikte rood, oranje, geel, middenblauw en lichtgroen
-restje glittergaren goud (van Action of bijv. Durable)
-reste zwart haakkatoen of borduurgaren
-vulling
-haaknaald 2.5mm en 4.0mm

Werkwijze:
Alle onderdelen van het hoofd worden met haaknaald 2.5mm gehaakt, het knuffeldoekje met
4.0mm
als iets tussen ( ) staat moet dat in 1 steek worden gehaakt
als iets tussen [ ] staat wordt dit stuk herhaald
V= vaste
2VSH = 2 vasten samenhaken

Hoofd:
start met 6V in een magische ring
1. [(6V)]6x
2. [1V,(2V)]6x
3. 1V,[(2V),2V]5x, (2V),1V
4. [3V, (2V)]6x
5. 2V, [(2V), 4V]5x, (2V), 2V
6. [5V, (2V)]6x
7. 3V, [(2V), 6V]5x, (2V), 3V
8. 48V
9. 48V
10. 48V
11. 48V
12. 48V
13. 48V
14. 48V
15. 48V
16. 48V
17. 48V
18. 3V, [2VSH, 6V]5x, 2VSH, 3V
19. [5V, 2VSH]6x
20. 2V, [2VSH, 4V]5x, 2VSH, 2V
21. [3V, 2VSH]6x
22. 1V, [2VSH, 2V]5x, 2VSH, 1V
23. [1V, 2VSH]6x
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Ik heb ervoor gekozen in elke toer (vanaf toer 2) 3 steken alleen in de achterste lus te haken. De
rest van de toer door beide lussen van het V-tje. Ik deed dit op het oog zodat er een streep
ontstaat van lusjes van boven naar onderen. Je kan dan straks gemakkelijk de manen hierop
vastzetten. Je hoeft ze er dan niet allemaal stuk voor stuk op te naaien.
Vul het hoofd stevig op. Het hoeft niet verder gesloten te worden, je naait het straks met deze iets
bredere rand vast op het doekje. Het hoofd staat op die manier steviger.

Oor (2x haken) :
6V in magische ring
1. [2V, (2V)]2x
2. [3V, (2V)]2x
3. [4V,(2V)]2x
4. [3V, (2V)]3x
5. [4v, (2V)]3x

8
10
12
15
18

Vouw het oor dubbel en haak beide zijden samen met 8V
Met gouddraad borduur je een klein driehoekje in het oor.
Knijp het oortje iets samen en bevestig het schuin tussen toer 4 en 10.

Hoorn:
met goudkleurig garen. 6V in magische ring
6
1. 6V
8
2. [2V, (2V)2x]
8
3. 8V
10
4. [3V, (2V)]2x
10V
10
5.
10
6. 10V
Vul de hoorn stevig op en naai boven op het hoofd ongeveer tussen toer 5 en 9.

Snuit:
6V in magische ring
1. [(2V)]6x
2. [1V, (2V)] 6x
3. 1V, [(2V), 2V]5x, (2V), 1V
4. [3V, (2V)]6x
5. 2V, [(2V), 4V]5x, (2V), 2V
6. 36V
7. 36V
8. 36V
9. [10V, 2VSH, 4V, 2VSH]2x
10. [9V, 2VSH, 3V, 2VSH]2x
11. 28V
12. 28V
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Vul de snuit stevig op. Zet de snuit vast als het hoofd op het doekje is bevestigd en laat de
onderkant van de snuit samenvallen met de aanhechtrand van het doekje.

Manen achterzijde:
Steeds per 3 manen haken en vastzetten, in alle 5 de kleuren 1x.
Haak een ketting van 23 lossen. Haak 2V in de 2e losse vanaf de haaknaald. Haak 2V in elke
losse tot het eind. Haak 1V in een lusje op het hoofd.
Hecht niet af maar haak opnieuw 23 lossen en herhaal bovenstaande nog 2 x.
Hecht nu af met een hele lange draad! Deze draad gaat straks dwars door het hoofd en wordt ook
de voorste maan. Lengte ongeveer 1,5 meter.
Naai met de aanhechtdraad de manen plat tegen het hoofd in de goede richting, naar beneden.
Soms moet je ze even met de vingers vormen zodat de krul/ spiraal er mooi in valt.
Herhaal dit voor alle kleuren.

Manen voorzijde:
Steek de lange afhechtdraad van de achtermanen door het hoofd zodat je er bij de magische ring
uitkomt. Maak een opzetlus dicht tegen het hoofd aan.
Zet 16 lossen op. 2V in 2e losse vanaf de naald en vervolgens 2V in alle volgende lossen. Hecht af
en zet met de rest van de draad vast op het hoofd. Zorg dat deze krul iets naar voren valt. Werk de
losse draadeinden weg.
Herhaal dit voor alle kleuren.
De reden dat ik de manen op deze manier bevestig is omdat dit babyspeelgoed is. Hoe vaster het
zit en hoe minder losse onderdelen, hoe veiliger! Maak om die reden de manen ook niet te lang en
gebruik liever geen plastic oogjes, ook geen veiligheidsoogjes.

Ogen, neus, mondje:
Met zwart haakgaren of borduurgaren maak je de neusgaten, de ogen en het mondje.
Voor de ogen steek ik de zwarte draad van links naar rechts over de gehele lengte en trek deze
niet te strak aan. Met de wimpers zet je deze draad op de goede plaats vast zodat het een mooi
rond boogje wordt. Zie afbeelding. Je komt omhoog bij 1, bepaalt de juiste plaatsvoor een mooie
ronding en steekt dan weer in bij 2.
Hetzelfde doe je met de mond maar nu met héle kleine steekjes over de draad die je niet ziet.

Knuffeldoekje:
Het knuffeldoekje haak je met haaknaald 4.0mm zodat het lekker zacht en soepel wordt.
1. Haak in een magische ring: 3 lossen, 2 stokjes, [3 lossen, 3 stokjes]3x, 3 lossen, halve vast in
3e losse van 3 beginlossen. Trek de draad van de magische ring aan.
2. 3 lossen, [in 3-lossenboog: 2 stokjes 3 lossen, 2 stokjes, Stokje in elk stokje] herhaal
rondom,sluit met halve vaste in 3e losse beginlossen.
Herhalen tot en met toer 8. Hecht af.
Aanhechten met lila en nog 4 toeren haken.

Ter verduidelijking staat hieronder ook het haakdiagram.
Tip: Het doekje wordt een rechter vierkant als je na elke toer draait en de anderekant op haakt.
Anders kan het doekje iets scheef gaan trekken. Maar dit is net wat jij prettig werken vindt.

Zet het hoofd stevig vast op het midden van van het doekje.

Alles aan dit patroon is door mij ontworpen en bedacht. Gebruik van dit patroon is alleen
toegestaan voor eigen gebruik. Verkoop en kopiëren van patroon of onderdelen hiervan is
niet toegestaan. Bij het delen van foto’s en dergelijke op social media graag de
www.cuddlycool.com of #cuddlycool vermelden. Bij vragen kunt u altijd contact met mij
opnemen via info@cuddlycool.com of het contactformulier op www.cuddlycool.com

