HAAKPATROON

Christmas Kitty
Design: Sweet Softies | Hobbii Design

Christmas Kitty | Nr. 1025-213-7287 | © Hobbii 2021 | 1

MATERIALEN

1 bol Fluffy Day - Light Grey (03)
1 bol Fluffy Day - Jade (23)
1 bol Fluffy Day - Marsala (17)
1 bol Fluffy Day - White (01)
Haaknaald 2,75 mm
Haaknaald 5,00 mm

MATEN
Onesize

AFKORTINGEN

Hoogte: Ca. 10 cm (als de staart niet wordt
meegerekend)

PATROON INFORMATIE

2 veiligheidsogen 7 mm
Vulmateriaal
Stopnaald
Schaar

Dit is een leuk kadootje voor in de kerstsok!
Je kunt deze amigurumi ook maken als
versiering voor in de kerstboom natuurlijk.

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

GARENSOORT
Fluffy Day, Hobbii
100% acryl / 100 gr = 285 meter

#hobbiidesign
#hobbiichristmaskitty

AFKORTINGEN

MR = magische ring
L = losse
Hv = halve vaste
V = vaste
Hstk = half stokje
Stk = stokje
Meerderen = 2 steken in dezelfde steek
Minderen = 2 steken samen haken

VRAGEN
Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar
klantenservice@hobbii.nl
Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.
Veel plezier!
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Patroon

INFO en TIPS
●
●

Gebruik haaknaald 2,75 mm voor alle delen van het patroon, behalve de sjaal. Voor de
sjaal gebruik je haaknaald 5 mm.
Om je amigurumi een vachtachtige textuur met het Fluffy Day-garen te geven, haak je de
grijze delen (dwz. hoofd, oren, armen, benen) binnenste buiten. En als contrast worden
de delen van het lijf met de goede kant naar buiten gebruikt, zodat ze er gladder uitzien.

OREN (x2)
Met grijs garen.
Toer 1: 6 V in MR (6)
Toer 2: (2 V, meerderen) x 2 (8)
Toer 3: (3 V, meerderen) x 2 (10)
Knip het garen af met een lange draad voor het vastnaaien.

ARMEN (x2)
Met grijs garen.
Toer 1: 6 V in MR (6)
Toer 2: (2 V, meerderen) x 2 (8)
Toer 3-6: 1 V in elke steek (8)
Toer 7: (2 V, minderen) x 2 (6)
Toer 8: 1 V in elke steek (6)
Toer 9: (1 V, minderen) x 2 (4)
Toer 10: 1 V in elke steek (4)
Knip het garen af met een lange draad voor het vastnaaien.

VOETEN (x2)
Met grijs garen.
Toer 1: 6 V in MR (6)
Toer 2: 1 V in eerste steek, in tweede steek: 1 V, 1 L, 1 Stk, 1 L, 1 Hv. In elk van de volgende 2
steken: 1 L, 1 Stk, 1 L, 1 Hv. 1 Hv in de laatste 2 steken.
Knip het garen af met een lange draad voor het vastnaaien.

HOOFD
Begin met grijs garen.
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Toer 1: 6 V in MR (6)
Toer 2: (meerderen) x 6 (12)
Toer 3: (1 V, meerderen) x 6 (18)
Toer 4: (2 V, meerderen) x 6 (24)
Toer 5: (3 V, meerderen) x 6 (30)
Toer 6: (4 V, meerderen) x 6 (36)
Toer 7-13: 1 V in elke steek (36)
Toer 14: (4 V, minderen) x 6 (30)
Toer 15: (3 V, minderen) x 6 (24)
Plaats de 7 mm veiligheidsogen tussen toer 10 en 11 met 7 steken tussenruimte. Naai de
oren op het hoofd. Begin met opvullen van het hoofd en ga daarmee door terwijl je verder
haakt.
Toer 16: (2 V, minderen) x 6 (18)
Toer 17: (1 V, minderen) x 6 (12)
Toer 18: 1 V in elke steek (12)
Knip het garen NIET af. Ga verder met het lijf zoals hieronder beschreven

LIJF
Wissel naar groen garen.
Toer 19: (1 V, meerderen) x 6 (18)
Toer 20: (2 V, meerderen) x 6 (24)
Toer 21: (3 V, meerderen) x 6 (30)
Toer 22: (4 V, meerderen) x 6 (36)
Toer 23: (5 V, meerderen) x 6 (42)
Toer 24-25: 1 V in elke steek (42)
Wissel naar wit garen.
Toer 26: 1 V in elke steek (42)
Wissel naar rood garen.
Toer 27-29: 1 V in elke steek (42)
Wissel naar wit garen.
Toer 30: 1 V in elke steek (42)
Wissel naar groen garen.
Toer 31: 1 V in elke steek (42)
Toer 32: (5 V, minderen) x 6 (36)
Toer 33: (4 V, minderen) x 6 (30)
Toer 34: (3 V, minderen) x 6 (24)
Toer 36: (2 V, minderen) x 6 (18)
Naai de armen vast aan het lijf. Naai de voeten vast aan het lijf.
Toer 37: (1 V, minderen) x 6 (12)
Toer 38: (minderen) x 6 (6)
Knip het garen af met een lange draad, naai hiermee de opening dicht

STAART
Met grijs garen.
Let op: De staart wordt gehaakt als een i-cord. Hier vind je een videohandleiding:
www.sweetsofties.com/2018/04/i-cord-tutorial.html
Begin van het i-cord: 3 L. Steek de naald in de 2e L vanaf de haaknaald, omslag, haal een lus
op, steek de naald in de volgende L, omslag, haal een lus op. (3 lussen op de naald)
Toer 1: Neem 2 lussen van de naald en houd ze goed vast met de hand zonder haaknaald,
zodat ze niet wegvallen. Omslag, haal door de lus op de naald. Steek de naald in de eerste
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van de lussen die afgehaald zijn, omslag, haal een lus door. (2 lussen op de naald.) Steek de
naald in de tweede van de afgehaalde lussen, omslag, en haal door. (3 lussen op de naald)
Toer 2-15: Herhaal toer 1.
Tot slot: omslag en haal door alle 3 lussen op de naald.
knip het garen af met een lange draad voor het vastnaaien.

SJAAL
Met rood garen en haaknaald 5 mm.
Toer 1: 30 steken met opzetten in stokjes ipv lossen
Hecht af.

MONTERING
1. Als je het nog niet gedaan hebt, naai je de oren op het hoofd en de armen en benen
aan het lijf.
2. Naai de staart aan het lijf.
3. Naai met wit garen franse knoopjes op de middelste streep van het lijf.
4. Naai een kleine neus en mond.
5. Sla de sjaal om de hals en naai deze vast.

Heel veel haakplezier!
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