Miss Elfi | Rubi Special
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Miss Elfi | Rubi Special
Voordat je begint ...
Wat houdt „Miss Elfi | Rubi Special“ in …
Dit haakpatroon is alleen in combinatie met het haakpatroon voor de pop
„Miss Rubi“ te gebruiken. Het patroon voor „Miss Rubi“ kun je in mijn Etsy-shop
kopen. Op de laatste bladzijde vind je de internetadressen van de shops!

Benodigdheden ...

2,5 mm en 3,5 mm haaknaald
6 verschillende kleuren voor haaknaald 2,5 mm
(een klein restje voor de mond)
naald met een stompe punt
schaar
centimeter
steekmarkeerders
vulling
2 veiligheidsogen, 12 mm (de ogen kunnen ook opgeborduurd worden)

Benodigd garen ...
CATANIA | SCHACHENMAYR
haaknaald: 2,5-3,5, gewicht: 50 gr, lengte: 125 m, materiaal: 100% katoen
STONE WASHED | SCHEEPJESWOL
haaknaald: 3-3,5, gewicht: 50 gr, lengte: 130 m, materiaal: 78% katoen, 22% acryl
haar:
hoed, schoenen:
huid:
panty, sjaal:
jurk:
veiligheidsogen:

Catania | Schachenmayr | Gewicht: 50g-100g bijv. 1-2 bol | Kleurnr.: 157
Catania | Schachenmayr | Gewicht: 50g bijv. 1 bol | Kleurnr.: 244
Catania | Schachenmayr | Gewicht: 50g bijv. 1 bol | Kleurnr.: 263
Catania | Schachenmayr | Gewicht: 50g bijv. 1 bol | Kleurnr.: 106
Catania | Schachenmayr | Gewicht: 50g bijv. 1 bol | Kleurnr.: 192
Stone Washed | Scheepjeswol | Gewicht: 50g bijv. 1 bol | Kleurnr.: 806
kunststof, groen, 12 mm
Met het vermelde garen en naalddikte is Elfi ongeveer 30 cm groot (zonder hoed).

TIP! Kleurwissel (kw)
afb. 01

afb. 02

afb. 03

afb. 04

Bij de kleurwissel de laatste steek voor „kw“ alvast met de nieuwe kleur afgemaakt (afb. 01).
De eerste steek van de nieuwe toer achter in de lus steken (afb. 02). Wanneer je de eerste steek van de
volgende toer ook in de achterste lus steekt (afb. 03) krijg je zonder al te veel moeite een vloeiende
kleurovergang (afb. 04).
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De kap (Miss Rubi pagina 4)

De hoed ...

Heb je Rubis patroon klaarliggen? Dan kun je beginnen …
Bij Elfi beginnen we ook met de kap!

Om te beginnen maken we een draadlus (magic ring).
01. toer
6 v in de ring
02. + 03. t. v
04. toer
[2 v, vmeerd.]2x
05. toer
v
06. toer
2 v, 4 stk., 2 v
07. toer
v
08. toer
2 v, 4 stk., 2 v
09. toer
v
10. toer
2 v, [vmeerd.]4x, 2 v
11. toer
v
12. toer
[stkmeerd.]4x, 8 v
13. toer
[vmind.]6x, 4 v
14. toer
[4 v, vmeerd.]2x
15. toer
[3 v, vmeerd.]3x
16. + 17. t. v
18. toer
10 v, [stkmeerd.]5x
19. toer
4 v, [vmind.]8x,
20. toer
v
21. toer
[2 v, vmeerd.]4x
22. toer
v
23. toer
[3 v, vmeerd.]4x
24. toer
v
25. toer
[4 v, vmeerd.]4x
26. toer
v
27. toer
[3 v, vmeerd.]6x
28. toer
[4 v, vmeerd.]6x
29. toer
[5 v, vmeerd.]6x
30. toer
[v, vmeerd.]21x
31. toer
[2 v, vmeerd.]20x, 2 v, 1 hv

We haken toer 01 tot toer 22 in de haarkleur en haken ook
de 22e toer met vasten. Tot slot maken we een halve vaste en
naaien de draden vast.

De krullen (Miss Rubi pagina 5+6)
OPGELET! We pakken nu een dubbele draad (in de
haarkleur) op en gebruiken voor het haken naalddikte 3,5!
Omdat we normaal gesproken maar één bol garen bij de
hand hebben gebruiken we het losse einde van de buitenste
draad van de bol en het losse einde uit het binnenste van de
bol. Tada! We kunnen beginnen …
1. rij
2. rij

lossenketting met 11 lossen incl. keerlosse
beginnend bij de 2e losse vanaf de haaknaald, in
elke achterste lus van de lossen 2 vasten haken
(20 st)

Laat beide garen voor het vastknopen minstens 5 cm lang.
We haken zoveel krullen tot onze bol garen opgebruikt is!
Dat zijn dan ongeveer 36 krullen. Als je niet wil dat de kap
zichtbaar is zal je in ieder geval 2 bollen van de haarkleur
nodig hebben en 10-20 krullen meer moeten haken.

De krullen ...

(6 st)
(6 st)
(8 st)
(8 st)
(8 st)
(8 st)
(8 st)
(8 st)
(12 st)
(12 st)
(16 st)
(10 st)
(12 st)
(15 st)
(15 st)
(20 st)
(12 st)
(12 st)
(16 st)
(16 st)
(20 st)
(20 st)
(24 st)
(24 st)
(30 st)
(36 st)
(42 st)
(63 st)
(84 st)

Draden afknippen en afhechten.

De krullen op de kap ...
afb. 01

afb. 02

De hoed ...

Allereerst plaatsen we de hoed op de kap (afb. 01) en naaien deze vast. Vervolgens verdelen we
de krullen gelijkmatig over de kap en om de hoed heen en bevestigen de krullen, zoals ik het patroon
van Miss Rubi beschreven.
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De elfenschoenen ... (2 stuks haken, hier in groen)
Om te beginnen maken we een draadlus (magic ring)
01. toer
6 v in de ring
02.-11. t. (10)
v
12. toer
[2 v, vmeerd.]2x
13. toer
[3 v, vmeerd.]2x
14. toer
[4 v, vmeerd.]2x
15.-26. t. (12)
v
27.-32. t. (6)
zie been Rubi t. 05 tot t. 10 (pagina 7)
33. toer
[v in voorste lus, 2 losse]17x, 1 hv

(6 st)
(6 st)
(8 st)
(10 st)
(12 st)
(12 st)
(54 st)

Draden afknippen en afhechten. Nu alles nog eens herhalen!

De benen ... (2 stuks haken, met kleurwissel, Miss Rubi pagina 7)
01. toer tot 10. toer in wit, dan kw rood.
11. + 12. toer
in rood, na toer 12 kw wit
13. + 14. toer
in wit, na toer 14 kw rood
15. + 16. toer
in rood, na toer 16 kw wit
17. + 18. toer
in wit, na toer 18 kw rood
We trekken Elfi nu de schoenen aan, trekken ze zo ver mogelijk omhoog en vullen de benen
in het onderste derde deel op. We naaien de schoenen met een paar steken vast, draaien de punten
van de schoenen naar boven en zetten deze eveneens met een paar steken vast.

Benen aan elkaar haken ... (Miss Rubi pagina 8)
01. + 02. toer
03. + 04. toer
05. + 06. toer

in rood, na toer 02 kw wit
in wit, na toer 04 kw rood
in rood, na toer 06 OPGELET!!! kw groen (jurkkleur)

Vanaf toer 07 (Miss Rubi, bladzijde 8) haken we Elfi verder volgens het patroon van Miss Rubi, tot het gezicht.
De eerste ruchestoer is hier in de kleur „Catania, Nr. 244“ gehaakt, de tweede toer in de kleur van de jurk
(Scheepjes, Nr. 806).

Het gezicht ... (zie Rubi, waarbij de volgende afwijkingen)
Mond
Neus
Ogen

in de gewenste kleur tussen toer 8-10 (vanaf de kleurovergang jurk/hoofd) met 6 steken opstikken
in huidskleur tussen toer 12/13 met 3 steken opstikken 8 tot 10 keer rond, zodat je 8-10 draden ziet
tussen toer 15/16 met 7 steken afstanden aanbrengen, voor meer vorm, zie Rubi.

Nu sluiten we, zoals bij Rubi beschreven (pagina 11) het hoofd en plaatsen de kap zodanig dat het geheel er netjes uitziet en
naaien de kap vervolgens met een paar steken vast.
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De handen en armen ...
De hand haken we, zoals bij Rubi beschreven, in de huidskleur en vanaf toer 07 wisselen we bij
de armen naar de kleur van de jurk.
De armen worden nu met een kleurwissel per twee toeren gehaakt, beginnend
met Scheepjes, Nr. 806, afwisselend met Catania, Nr 244. De ruchestoer wordt eveneens
in de kleur van de jurk (806) gehaakt, we naaien de armen, zoals bij Rubi beschreven,
aan het lichaam vast.

De oren ...
Om te beginnen maken we een draadlus (magic ring)
01. toer
02. toer
03. toer
04. toer
05. toer
06. toer
07. toer
08. toer

6 v in de ring
v
[1 v, vmeerd.]3x
v
[2 v, vmeerd.]3x
v
2 v, 2 hstk., 4 stk. 2 hstk., 2 v
[vmind.]2x, 4 hstk., [vmind.]2x, 1 hv

(6 st)
(6 st)
(9 st)
(9 st)
(12 st)
(12 st)
(12 st)
(9 st)

Trek net zolang aan de draad totdat deze vast zit. Knip de draad af, maar laat de draad lang genoeg
om de oren aan het hoofd te kunnen vastnaaien. De oren worden na de eerste twee stokjes „gevouwen“.
Zo staan ze mooi gewelfd omhoog (zie afbeelding rechts).
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Tot slot kun je Elfi met rouge, oogschaduw of textielstift nog een rozige blos op de
wangen en oorschelpen geven.

De sjaal ...
Hier mag je jouw fantasie de vrije loop laten. Zo heb ik mijn sjaal gemaakt …
Haaknaald 3,5
Haak
Rij 01
Rij 02

102 losse incl. kl
beginnend bij de 3e losse vanaf de haaknaald, stk., 2 kl
Reliëfstokjes voor om elk stokje van de vorige rij.
Draden afknippen en afhechten.

(100 st)
(100 st)

Tot slot een paar franjes eraan en klaar is Elfi!

Miss Hook op het internet ...
Mijn Etsy-Shop ...
Mijn Facebook Fanpage ...
Fb-Groep rondom de patronen ...
Mijn Blog ...
Mijn Pins ...

Miss Hook // Carla Schwind
etsy.com/de/shop/misshookcrochet
facebook.de/misshookcrochet
facebook.com/groups/misshook
misshook.de
pinterest.com/misshookcrochet

Rheinstraße 14
67158 Ellerstadt
mail@misshook.de
Haakpatroon Special 01/2015
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