GRATIS

Halloween
Heks & Pompoen
Design by AmiFan©

Materialen nodig
• katoen garen kleure paars, groen, roze, oranje

Grootte
10 cm

en zwart en restje wit.

•
•
•
•

Haaknaald 2,0 mm
Fibervulling
2x knoopjes voor in de voeten
Stopnaald

Moeilijkheidsgraad
gemakkelijk en gemiddeld

Contact:
Amifan01@gmail.com

Dutchamigurumi.wordpress.com

Extra informatie
•

•

•

Elk figuurtje wordt gemaakt vanuit een
basispatroon. Bij elk figuurtje staat
vermeld tot welke rij het figuur wordt
gehaakt en in welke kleur.
Het basisfiguurtje vind je aan het begin
van het patroon. Let op! Haak dit niet
volledig. Maar lees eerst het patroon
door.
Amigurumi figuurtjes worden gehaakt in
doorgaande rondes. Je haakt dus achter
elkaar door en hecht NIET af met halve
vasten.

Instructies
Basisfiguurtje

Rnd 17. *2vs* haak 6x (6)

Basisvoetjes (2x)
Kleur garen: zie het figuurtje dat je wilt
gaan haken
Rnd 1. Haak 6v in magische cirkel (= 6)
Rnd 2. 2v in elke v (=12)
Rnd 3. *2v in v, 1v * haak 6x (=18)
Rnd 4. *1v, 2v in v, 1v * haak 6x (=24)
Rnd 5. 24v in de binnenste lussen van elke
steek (=24)
Rnd 6. *1v, 2vs, 1v* haak 6x (18)
Rnd 7. 18v, stop er een passende knoop in
het voetje.
Rnd 8. *2vs, 1v* haak 6x (12)
Vul op met fibervulling waar nodig.
Trek de draad door alle steken en hecht
het af. Laat de draad lang genoeg om het
voetje vast te naaien aan het lijfje.

Kleur garen: zie het figuurtje dat je wilt
gaan haken
Let op! Kijk ook bij het figuurtje tot
hoever je het basisfiguurtje moet
haken.
Rnd 1. Haak 6v in magische cirkel (= 6)
Rnd 2. 2v in elke v (=12)
Rnd 3. *2v in v, 1v * haak 6x (=18)
Rnd 4. *1v, 2v in v, 1v * haak 6x (=24)
Rnd 5. 1v in elke v (=24)
Rnd 6. *2v in v, 3v* haak 6x (30)
Rnd 7. *2v, 2v in v, 2v* haak 6x (36)
Rnd 8. 1v in elke v (36)
Rnd 9. 1v in elke v (36)
Rnd 10. 1v in elke v (36)
Rnd 11. 1v in elke v (36)
Rnd 12. *2v, 2vs, 2v* haak 6x (30)
Rnd 13. *2vs, 3v* haak 6x (24)
Rnd 14. 1v in elke v (24)
Rnd 15. *1v, 2vs* 1v* haak 6x (18)
Rnd 16. *2vs, 1v* haak 6x (12)
Vul stevig op met fibervulling

Heks
Kies de kleuren licht roze, zwart, paars en
oranje. De haarkleur is in dit patroon paars,
maar kan ook in het groen worden gedaan.
Aan jou de keuze.

Hoofdje
Kleur garen: basis patroon in licht roze tot en
met rnd 10.
Vanaf hier kleur paars..
Rnd 11. Wissel naar haarkleur paars. 36v.
Rnd 12. Haak in de binnenste lussen *2vs, 4v*
herhaal 6x (30)
Rnd 13. *2vs, 3v* herhaal 6x (24)
Rnd 14. 24v
Rnd 15. *2vs, 2v* herhaal 6x (18)
Rnd 16. *2vs, 1v* herhaal 6x (12)
Opvullen met fibervulling

Rnd 17. *2vs* herhaal 6x (6)

Haren
Kleur garen: paars
Haak nu de haren op rij 12. In de lussen. Start
rechts van waar je het gezichtje wilt hebben.
Als dit niet uit maakt omdat je vorm overal
even mooi is, maakt het niet uit waar je start.
Haarlok 1: hecht draad aan en haak 6 lossen,
keer om en haak 5v terug over de lossen, hv in
de lus op rij 12
Haarlok 2: ga gewoon door, dus hecht niet af
en haak haarlok 1 nogmaals.
Haarlok 3: haak 8 lossen, keer om en haak 7v
terug, 1 keerlosse, 7v terug, 1 keerlosse, 7v
terug. Haak een hv in de lus op rij 12.
Haarlok 4: haak 12 lossen, keer om en haak
11v terug, 1 keerlosse, 11v terug, 1 keerlosse,
11v terug. Haak een hv in de lus op rij 12.
Haarlok 5: herhaal haarlok 3.
Haarlok 6-8: herhaal haarlok 1.
Hecht af en laat een draad hangen om de
haren enigszins vast te zetten op het hoofdje.

Muts
Kleur garen: zwart en oranje voor de band.
Je haakt van punt naar beneden. Dus start met
zwart.
Rnd 1. Haak 4v in magic cirkel.
Rnd 2. *2v in v, 1v* herhaal 2x (6)
Rnd 3. *2v in v, 2v* herhaal 2x (8)
Rnd 4. 8v
Rnd 5. 2vs, 4v, 2v in v, 1v (8)
Rnd 6. 2vs, 4v, 2v in v, 1v (8)
Rnd 7. 2vs, 2vs, 2v, 2v in v, 2v in v (8)
Rnd 8. *2v in v* herhaal 8x (16)
Rnd 9. 16v
Rnd 10. 2vs, 2vs, 3v, 2v in v, 2v in v, 2v in v, 4v,
2vs (16)
Rnd 11. *2v in v, 2v* herhaal 4x , 4v (20)
Rnd 12. 5st, 1hst, 1v, 11hv, 2v (20)
Rnd 13. 5st, 1hst, 1v, 11hv, 2v (20)
Rnd 14. In binnenste lussen haak je nu *2v in
v, 3v* herhaal 5x (25)

Rnd 15. In gewone lussen verder: *2v in v, 4v*
herhaal 5x (30)
Rnd 16. *2v in v, 5v* herhaal 5x (35)
Rnd 17. *2v in v, 6v* herhaal 5x (40)
Rnd 18. *2v in v, 7v* herhaal 5x (45)
Rnd 19. Haak kreeftsteek*) rondom voor de
afwerking en hecht af.
Haak met oranje kleur 25 v over de lussen van
rij 14. Dit is je oranje band.
*) instructie voor kreeftsteek aan eind van dit
patroon / boek

Afwerking
Haak de voetjes in de kleur oranje. Naai deze
vast onder aan het gezichtje.
Borduur 2 oogjes en een lachende mond.

Zet de hoed vast met enkele steken op het
haar.

Pompoen
Nodig kleuren oranje, groen, zwart en restje
wit.

Lijfje

Naai het blaadje aan het steeltje en de groene
slinger zet je vast op de pompoen.
Haak de voetjes in de kleur groen. Naai tot slot
de voetjes onder de pompoen zodat deze blijft
staan.

Haak het volledige basispatroon in de kleur
oranje. Vervolg met het deel hieronder
Rnd 17. *2vs* herhaal 6x (6)
Rnd 18. Wissel van de kleur oranje naar groen.
Je haakt nu een steeltje. 6v
Rnd 19. 6v
Rnd 20. 6v
Rnd 21. 6v
Afhechten

Blaadjes en groene slinger
Rnd 1. Haak 10 lossen
Rnd 2. Haak 1 keerlosse, haak nu over de 10
lossen terug als volgt: 1v, 1hst, 2st, 2dst,
2st, 1hv, 1v
Rnd 3. Herhaal dit aan de andere kant (rnd
2). Je hebt nu een blaadje.
Rnd 4. Haak 10 losse (ga gewoon door vanaf
het blaadje. Dit is de groene slinger)
Rnd 5. 1 keerlosse, haak nu over de 10 lossen
terug,*3v in v* herhaal 10x

Afwerking
Borduur met oranje draad eerst 6 vlakken op
de pompoen. Dit doe je door vanaf de
onderkant een draad naar boven te trekken
naar het steeltje en deze dwars door de
pompoen heen weer naar de bodem te halen.
Door het strak trekken vormt de pompoen
zich.
Borduur vervolgens een gezichtje met ogen,
neus en mond op de pompoen. Gebruik wit
voor een tand.

Let op! Dit is een Halloween reeks. In deze
reeks zijn in totaal 6 figuurtjes. Verzamel ze
allemaal!

Tutorial:
Kreeftsteek
Een kreeftsteek is een vaste die je de andere
kant op haakt. Je haakt dus van links naar
rechts. Verder werkt het precies hetzelfde als
een vaste. Het is even wennen maar wel de
moeite waard. Het resultaat is een zeer
decoratief steekje, zeer geschikt als decoratief
randje.
Steek je haaknaald in de steek rechts van de
laatst gemaakte steek in. Haal de draad er
door (zoals je een vaste maakt) en maak de
steek af. Herhaal dit rondom. (zie fotos)
Als je dit doet krijg je een geschulpt randje.

Patronen door AmiFan
Ja er zijn nog veel meer patronen (veelal gratis) gemaakt door AmiFan. Deze
kan je vinden op mijn blog: Dutchamigurumi.wordpress.com
Daar vindt je een patronen pagina waarop alle patronen vermeld staan en waar
je ze gratis kunt downloaden.
Deze patronen zijn eigen ontwerpen en mogen niet voor commerciële
doeleinden gebruikt worden.
Ook publicatie van deze patronen op internet of elders mag niet. Natuurlijk
mag je wel terug linken naar mijn website.
© Copyright AmiFan

Wie is AmiFan
Ik ben Nederlandse en ontwerp graag amigurumi. Ik heb mijzelf leren haken in
2003. Ik werd echt verliefd op Japanse amigurumi en al snel ben ik zelf gaan
ontwerpen. Sinds 2012 heb ik een eigen blog die in 2018 is verhuisd naar het
volgende adres: dutchamigurumi.wordpress.com
Alle patronen zijn in het Nederlands (sommigen ook in het Engels) en (bijna)
allemaal gratis te downloaden op mijn blog. Soms publiceer ik in een tijdschrift
of op een website van een ander.
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