
Haakpatroon Rendier eierwarmer

          Maat: afmeting ca. 14 cm (incl. Gewei), Omtrek: ca. 15,5 - 16 cm

Nodig: ca. 35 g kleur  nougat; 5 g kleur  chocolade/bruin, 5 g kleur gebroken wit of crème
Klein restje in kleur rood 
Restje kleur zwart dun garen
Ca 10 g Vulmateriaal
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Patroon
Vaste in spiraalvormige toeren:
De vaste worden aan het begin van de toer in Spiralen gehaakt. Markeer de 1 vaste in elke 
toer met een steekmarkeerder.

Toeren die met een halve vaste beëindigd worden, beginnen met 1 Losse ter vervanging van 
de 1 vaste en eindigt met 1 vaste in de Losse aan het begin van de rij.

Kleurwissel: 
Bij het wisselen van de kleur de laatste steek met de nieuwe kleur beëindigen.

Lichaam:
Kleur nougat
In een magische ring 6 vaste haken (=1. Toer) Spiraalvormige toeren haken.

Toer 2: iedere steek meerderen (2 vaste in een steek) (12 vaste)

Toer 3: iedere 2. steek meerderen (18 vaste)

Toer 4: 18 vaste

Toer 5: iedere 3. steek meerderen (24 vaste)

Toer 6: 24 vaste

Toer 7: iedere 4. steek meerderen (30 vaste)

Toer 8-11: niet meerderen, iedere toer 30 vaste

Toer 12: kleur wisselen chocolade, zonder meerderen haken 30 vaste. Toer beëindigen met 1
halve vaste.

Hoofd: kleur nougat
Toer 1 - 3 zie Lichaam
Toer 4: iedere 3. steek meerderen (24 vast)
Toer 5: iedere 4. steek meerderen (30 vaste)
Toer 6: iedere 5. steek meerderen (36 vaste)
Toer 7: iedere 6. steek meerderen (42 vaste)
Toer 8-11: zonder meerderen haken, iedere toer 42 vaste

Toer 12: iedere 6+7 steek Minderen (36 vaste
Toer 13: iedere 5+6 steek Minderen (30 vaste)
Toer14: iedere 4+5 steek Minderen (24 vaste)
Toer 15: iedere 3+4 steek Minderen (18 vaste)
Nu beginnen de hoofd op te vullen 
Toer 16: iedere 2+3 steek Minderen (12 vaste
Toer 17: je 2 steken Minderen (6 vaste)
Hoofd opvullen en sluiten
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Oor (2x in kleur nougat)
Toer 1+2 zie Lichaam
Toer 3-8 haken zonder meerderen

Snuit (1x in kleur crème)
Toer 1-3 zie Lichaam
Toer 4: zonder meerderen haken. 

Gewei (2x in kleur chocolade)

12 Losse aanslaan
3 toeren vaste haken
In de lengte vouwen, de 2 kanten aan elkaar naaien.
5 Losse aanslaan en 2 toeren vaste haken.
In de lengte vouwen en aan elkaar naaien. 
Dat korte stukje aan het lange vast naaien. (Zie foto)

Afwerking:
Vouw de oren plat op elkaar en naai vast aan de bovenkant van het hoofd. Naai ook het 
gewei vast.
Vul de snuit met Vulmateriaal en naai het op de voorkant van het hoofd.
Borduur de ogen en wenkbrauwen in kleur zwart, de neus in rood.
Naai het hoofd op het lichaam.

Dit is een patroon van Grundl en vertaald uit het duits, het orgineel bekijkt u op 
gruendl.com
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