Rammelaar Pip

Benodigdheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haaknaald 2,5 mm
Naald
Yarn and colors Charming 100 Black
Yarn and Colors Charming Mustard 015
Yarn and Colors Pastel Pink 046
Scheepjes Softfun wit 2412
Veiligheidsoogjes 7 mm
Houten ring 7cm
Rammelkraal - Ø 2,5cm
Vulling
Steekmarkeerder
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Gebruikte afkortingen:
l:
hv:
v:

Losse
Halve vaste
Vaste

Achter iedere toer staat tussen haakjes het aantal steken vermeldt. Hier eindig je de
betreffende toer mee en start je de volgende toer. Er wordt in spiralen gehaakt, maak
gebruik van een steekmarkeerder om het begin van de toer aan te geven.
* Voor onze Pip rammelaar zijn veiligheidsoogjes gebruikt. Alhoewel de oogjes zeer stevig vast zitten is het aan te
raden om de oogjes i.v.m. de veiligheid te borduren wanneer Pip aan een baby wordt gegeven.*

Ring omhaken
Het kan dat je iets meer/minder toeren nodig hebt dan aangegeven om het lapje passend
om de ring te krijgen. Pas het aantal toeren zo nodig aan.
Haak 31l
1
2-8
9

Begin in de 2e losse vanaf de haaknaald, haak 30 v, 1l en keer je werk
Haak 30 v, 1l en keer je werk
Haak 30 v

Vouw het lapje om de houten ring en naai de lange kanten aan de binnenkant van de ring
aan elkaar. Werk de draden weg.

Oogvlekken 2x
Haak met Scheepjes Softfun wit een magische ring
Toer 1
Toer 2
Toer 3
Toer 4

6v in de ring
2v in elke v
2v in elke 2e v
1v, 2v in elke 2e v, 1v (6x)

(6)
(12)
(18)
(24)

Hv in de eerste v, knip de draad lang genoeg af en naai de 2 oogvlekken aan elkaar. Duw
de veiligheidsogen tussen toer 2-3 van de oogvlekken. De veiligheidsoogjes, die nu al door
de oogvlekken zitten, dienen later nog tussen toer 12-13 van het hoofd bevestigd te worden.
Maak ze dus niet dicht!!
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Hoofd:
Haak met Yarn en Colors Black een magische ring
Toer 1
Toer 2
Toer 3
Toer 4
Toer 5
Toer 6
Toer 7
Toer 8-13
Toer 14
Toer 15
Toer 16
Toer 17

Toer 18

Toer 19
Toer 20

6v in de ring
2v in elke v
2v in elke 2e v
1v, 2v in elke 2e v, 1v (6x)
2v in elke 4e v
2v, 2v in elke 3e v, 2v (6x)
2v in elke 6e v
42 v
Haak elke 6e en 7e v samen (6x)
36 v
Haak elke 5e en 6e v samen (6x)
Haak elke 4e en 5e v samen (6x)
Steek de achterkant van de
veiligheidsoogjes tussen toer 12-13
van het hoofd en maak ze vast.
Haak elke 3e en 4e v samen (6x)
Vul het hoofdje op en stop de
rammelkraal in het hoofd
Haak elke 2e en 3e v samen (6x)
Vul het hoofd verder op
Haak elke 1e en 2e v samen (6x)

(6)
(12)
(18)
(24)
(30)
(36)
(42)
(42)
(36)
(36)
(30)
(24)

(18)

(12)
(6)

Hecht af. Sluit het hoofd door de draad met een naald door de overgebleven vasten te
rijgen. Naai het hoofd stevig vast op het midden van de omgehaakte houten ring. Naai de
oogvlekken vast ter hoogte van toer 8-15 van het hoofd.

Snavel
Haak met Yarn en Colors Mustard 7 l, begin in de 2e l vanaf de haaknaald
Haak terug langs de ketting
Toer 1

5v, 2v in 6e l
Ga verder aan de andere kant van de ketting

Toer 2

5v, 2v in de laatste l
5v, 2x (2v in volgende v)

(14)

Ga verder aan de andere kant van de ketting

Toer 3-5

5v, 2x (2v in volgende v)
18 v

(18)
(26)

Hv in de eerste v, knip de draad lang genoeg af om de snavel op het hoofd te kunnen
naaien. Vul de snavel op en bevestig de snavel ter hoogte van toer 14-17 van het hoofd.
De snavel overlapt de onderste 3 toeren van de oogvlekken.
Tip: Zet de snavel vast met kopspelden om de juiste positie te bepalen. Naai de snavel
vervolgens vast op de aangegeven positie.
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Vleugeltjes 2x
Haak met Yarn and Colors Black een magische ring
De vleugels worden niet opgevuld!
Toer 1
Toer 2
Toer 3
Toer 4
Toer 5
Toer 6
Toer 7-9
Toer 10
Toer 11
Toer 12
Toer 13
Toer 14

6v in de ring
2v in elke 2e v
2v in elke 3e v
2v in elke 4e v
2v in elke 5e v
2v in elke 6e v
21 v
Haak elke 6e en 7e v samen (3x)
18 v
Haak elke 5e en 6e v samen (3x)
15 v
Haak elke 4e en 5e v samen (3x)

(6)
(9)
(12)
(15)
(18)
(21)
(21)
(18)
(18)
(15)
(15)
(12)

Sluit de vleugeltjes door de tegenover elkaar liggende vasten aan elkaar te haken met halve
vasten of door deze dicht te naaien. Hecht af, bevestig de vleugels schuin op de
omgehaakte ring.
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Wangen 2x
Haak met Yarn and Colors Pastel Pink een magische ring
Toer 1:

6v in de ring

(6)

Hv in de eerste v. Hecht af en knip de draad lang genoeg af om de wangen op het hoofd te
kunnen naaien. Plaats de wangen aan weerskanten schuin onder de oogvlekken tussen toer
13-15 van het hoofd.

Plukje
Haak met Yarn en Colors Black 5l en 1 kl
Toer 1
Toer 2
Toer 3
Toer 4
Toer 5
Toer 6

5 v in de losse ketting
3 l en 1 kl
3 v in de volgende losse ketting
5 l en 1 kl
5 v in de volgende losse ketting
Haak 3v onder de 3 losse kettingen

Hecht af, knip de draad lang genoeg af om het plukje op het hoofd te kunnen naaien. Werk
de begin draad weg. Bevestig de lok midden op het hoofd ter hoogte van toer 5.
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En klaar is Rammelaar Pip!

Like Sugary Sweet Design op facebook en/of volg ons op
Instagram en blijf op de hoogte van onze nieuwste patronen!
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