Coole Miereneter
AmiFan
Miereneters leven in
Zuid-Amerika, maar
deze goedgemutste
jongen komt helemaal
hier naar toe om te
vragen of je hem wil
haken. Natuurlijk doe
je dat!
Dit patroon is ook
gepubliceerd in
amigurumispecial nr 2
van Aan de Haak
(2020) Met dank aan
de mooie foto’s
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Gebruikte materialen
•
•
•
•
•

Haaknaald 1,75 en 2,5 mm
Veiligheidsoogjes 4,0 mm of zwarte kraaltjes
Fibervulling
Borduurnaald
Markeerdraad

Gebruikte kleuren

Patroon Miereneter
Volgt het patroon zoals het vermeld staat. Hierdoor zijn de
onderdelen klaar zodat je het goed in elkaar kan zetten.
Dit patroon is gehaakt met Lana Grossa Cotone en één met
scheepjes organicon. Fluffy garen is Kings Cole Moments Badger en
of Grey.

Uitleg ketting van vasten (voor toer 1 van hoodie)
( ) correspondeert met foto’s.

Haaksteken
l = losse
v = vaste
hv = halve vaste
hst = half stokje
st = stokje
2vinv = 2 vasten in één vaste
2vs = 2 vasten samen haken
* * haak ..x= herhaal aantal x wat tussen * * staat
[ ] = totaal aantal steken per rij of ronde

30 v in een ketting van v. Haak 2 l (foto 1). Steek de naald in de 2e losse
van de ketting (foto 2). Sla een draad om de naald en trek deze erdoor
(foto 3). Sla een draad over de naald en trek deze door de 2 lussen. Dit
is de eerste steek. Let op: ga nu verder met de eerste lus waar je
doorheen ging (zie pijl in de foto) (foto 4). Steek de naald door de 1e lus
en herhaal stap 2 tot 4 (foto 5). Herhaal dit rondom om zo het aantal
steken te maken die vermeld staan in het patroon (foto 6).
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Hoofd
Rnd 1. Haak in de kleur grijs. 4v in magische cirkel [4]
Rnd 2. *2v in v, 1v* haak 2x in de buitenste lussen [6]
Rnd 3. 1v in elke v [6]
Rnd 4. 2v in v, 5v [7]
Rnd 5. 1v in elke v [7]
Rnd 6. 2v in v, 6v [8]
Rnd 7. 1v in elke v [8]
Rnd 8. 1v, 2v in v, 6v [9]
Rnd 9. 1v in elke v [9]
Rnd 10. 2v, 2v in v, 6v [10]
Rnd 11. 3v, 2v in v, 6v [11]
Rnd 12. 4v, 2v in v, 6v [12]
Rnd 13. 1v in elke v [12]
Rnd 14. *1v, 2v in v, 1v * haak 4x [16]
Rnd 15. *3v, 2v in v* haak 5x [20]
Rnd 16. 1v in elke v [20]
Rnd 17. *2v, 2v in v, 2v* haak 4x [24]
Rnd 18. 10v, 2v in v, 2v in v, 12v [26]
Rnd 19. 1v in elke v [26]
Rnd 20. 1v in elke v [26]
Rnd 21. 1v in elke v [26]
Rnd 22. 2vs, 11v, 2vs, 11v [24]
Rnd 23. *2v, 2vs, 2v* haak 4x [20]
Vul het hoofd stevig op met fibervulling.

Gebruik je veiligheidsoogjes, dan zet je 4 mm oogjes op T17. Doe dit 5
steken uit elkaar.
Rnd 24. *3v, 2vs* haak 4x [16]
Rnd 25. *1v, 2vs, 1v* haak 4x [12]
Rnd 26. *2vs* haak 6x [6]
Hecht af met hv en trek het gat verder dicht.
Naai evt. Kraaloogjes op Rnd17 - zie veiligheidsoogjes.

Oren (2x)
Kleur roze
Haak in een magische cirkel de volgende steken: 2v, 1hst, 1st, 1hst, 2v
[7]
Hecht af en laat een lange draad hangen voor het vastzetten.

Lijfje
Start met grijs garen. Pak het hoofdje en markeer aan de
onderkant/achterkant alvast waar je de nek wil plaatsen. Ik ben aan de
achterkant R17-T22 begonnen ter hoogte van het markeerdraadje met
haken. En daarna linksom naar voren en via de andere kant naar
achteren. Verdeel de 15 steken evenredig over een cirkel.
Rnd 1. 15 v haken op het hoofd
Rnd 2. 1v in elke v [15]
Rnd 3. 2v, 2v in v, 9v, 2v in v, 2v [17]
Rnd 4. 1v in elke v [17]
Rnd 5. 3v, 2v in v, 8v, 2v in v, 4v [19]
Wissel naar de kleur van de trui, dus zeeblauw.
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Rnd 6. 1v in elke v, in de achterste lussen [19]
Rnd 7. *2v, 2v in v, 2v * haak 3x, 2v, 2v in v, 1v [23]
Rnd 8. 3v, 2v in v, 19v [24]
Rnd 9. *3v, 2v in v * haak 6x [30]
Rnd 10. 1v in elke v [30]
Rnd 11. *2v, 2v in v, 2v* haak 6x [36]
Rnd 12. *5v, 2v in v* haak 6x [42]
Rnd 13. 1v in elke v [42]
Rnd 14. 1v in elke v [42]
Wissel naar de kleur grijs. Laat de kleur van trui nog even hangen. Hecht
deze niet af. Aan het eind van dit onderdeel ga je er nog mee verder. Je
haakt nog een biesje (zie eind)
Rnd 15. 1v in elke v in achterste lussen [42]
Rnd 16. 1v in elke v [42]
Rnd 17. *5v, 2vs* haak 6x [36]
Rnd 18. * 2v, 2vs, 2v* haak 6x [30]
Rnd 19. *3v, 2vs* haak 6x [24]
Rnd 20. *1v, 2vs, 1v* haak 6x [18]
Vul het lijfje op met fibervulling. Doe dit stevig.
Rnd 21. *1v, 2vs* haak 6x [12]
Rnd 22. *2vs* haak 6x [6]
Hecht af met een hv en maak het gat dicht.
Boord op trui
Ga terug naar T15. En haak met de blauwe draad op T15 in de voorste
lussen 1hv in elke steek [42] Hecht de draad af. En verplaats deze naar
T6. Haak ook daar in de voorste lussen 1hv in elke steek [19]
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Hoodie
Haak in de kleur van de trui. Haak in rijen.
R1. 30v in een ketting van v. Zie uitleg begin & Foto 1 tot en met 6
R2. 2 lossen, keer om en haak 30hst terug in elke steek [30]
R3 – T10. Herhaal R2.
Hecht af met hv
Vouw hoodie dubbel en haak 14hv met licht blauwe draad over zijkant.
Dit kan je doen met dezelfde kleur draad. Je kan ook kiezen voor de
lichtblauwe draad. Dat geeft ook een mooi effect. Zie foto voor
eindresultaat.
Touwtjes voor de hoodie
Kleur licht blauw
Haak een ketting van 10 lossen. Hecht de draad af en trek de beginlosse
strak aan. Knip deze strak af, waardoor het een soort knoopje lijkt.
Gebruik de andere draad om de touwtjes aan de hoodie vast te maken.
Buidelzak aan de voorkant
Lichtblauw. Haak in rijen. Gebruik een keerlosse om te keren.
R1. Haak 7 lossen [7]
R2. 1kl, 7v [7]
R3. 1kl, 2v in v, 5v, 2v in v [9]
R4. 1v in elke v [9]
R5. 2v in v, 7v, 2v in v [11]
R6. 1 v in elke v [11]
Hecht af en laat lange draad hangen. Hiermee kan je het vast zetten aan
de trui. Naai alleen de bovenkant en onderkant vast. Zo zorg je ervoor
dat de handen nog in de zakken kunnen.
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Armen (2x)

Achterpoten (2x)

Kleur grijs
Rnd 1. 6v in magische cirkel [6]
Rnd 2. 1v in elke v [6]
Rnd 3. 1v in elke v [6]
Rnd 4. 3hv, 3 hst [6]
Rnd 5. 1v in elke v [6]
Wissel naar kleur blauw
Rnd 6. 6hv in buitenste lussen op T 5. [6]
Rnd 7. 6v in binnenste lussen op T6 [6]
Rnd 8. 1v in elke v [6]
Rnd 9. 2v in v, 5v [7]
Rnd 10. 2 v in v, 6v [8]
Rnd 11. *2v in v, 3v* haak 2x [10]
Rnd 12. 1v in elke v [10]
Rnd 13. 1v in elke v [10]
Vul licht op met vulling, alleen in het blauwe deel. Vul het niet te strak.
Rnd 14. *2vs* haak 5x [5]
Hecht af met hv. Laat een draad hangen voor aannaaien aan het lijfje.

Haak in de kleur grijs. Let op er is verschil tussen links en rechts
Linker poot
Rnd 1. 6v in magische cirkel [6]
Rnd 2. 1v in elke v [6]
Rnd 3. 1v in elke v [6]
Rnd 4. 3hv, 3 hst [6]
Rnd 5. 1v in elke v [6]
Rnd 6. *2v in v, 1v* haak 3x [9]
Rnd 7. 1 v in elke v [9]
Rnd 8. *1v, 2v in v, 1v* haak 3x [12]
Rnd 9. *2v in v, 1v* haak 6x [18]
Rnd 10. 1v in elke v [18]
Rnd 11. 6hst, 12 v [18]
Rnd 12. *2vs, 1v* haak 6x [12]
Vul op met vulling. Doe dit stevig.
Rnd 13. *2vs* haak 6x [6]
Hecht af me hv. Trek het gat dicht
Rechter poot
Rnd 1-Rnd 10 zijn hetzelfde
Rnd 11. 9v, 6hst, 3v [11]
Vervolg met Rnd 12 en 13.
Foto 7.
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Staart
Haak met King Cole Moments of fluffy garen
Haaknaald 2,5 mm
Rnd 1. 6 v in magische cirkel [6]
Rnd 2. *2v in v* haak 6x [12]
Rnd 3. *2v in v, 1v* haak 6x [18]
Rnd 4. *1v, 2v in v, 1v* haak 3x, *1st, 2st in v, 1st* haak 3x [24]
Rnd 5. 12 v, 12 st [24]
Rnd 6. 12 v, 12 st [24]
Rnd 7. 12 v, 12 st [24]
Rnd 8. 12 v, 12 st [24]
Rnd 9. 2vs, 8v, 2vs, 12st [22]
T10. 10v, 12st [22]
T11. 2vs, 6v, 2vs, 12v [20]
T12. *2vs, 4v* haak 4x[16]
T13. *1v, 2vs, 1v* haak 4x [12]
T14. *2vs* haak 6x [6]
Vul de staart NIET op.
Borstel het op en naai het vast
foto 8

Afwerking
De oren zet je vast op T22, 2 steken van je markeerdraad en 3 steken
vanaf de andere kant (dus 5 steken tussen de twee oren.
Naai de armen aan het lijfje. Als je deze wilt kunnen bewegen steek de
naald dan door de armen heen dwars door het lijfje naar de andere
kant, zie de pijl. Foto hiernaast.

Naai daarna de buidel op de voorkant. Zet deze vast met
veiligheidspinnen en naai bovenkant en onderkant vast op de trui. Zorg
ervoor dat de handen in de buidel kan. foto 10.
Zet de hoodie vast op de rand van de trui. Zorg ervoor dat de
achterkant in het midden zit achterin. De voorkant moet tot voorbij de
armen komen, waardoor de touwtjes aan de voorkant belanden. Foto
11. Maak de touwtjes vast aan de voorkant zodat ze aan de hoodie
zitten.
Plaats de achterpoten aan de zijkant van de miereneter. En zorg ervoor
dat links en rechts op de juiste plek zit.
Naai tot slot de staart aan de achterkant van de miereneter, net onder
de start van de trui. Zorg ervoor dat de bolling naar boven staat en de
holte naar binnen.
En klaar is je miereneter.
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HAAKTIPS !
Mijn figuurtjes zijn gehaakt in doorgaande spiralen, tenzij het anders vermeld staat.
De kleuren in mijn patronen zijn een voorbeeld. Je kan altijd je eigen kleuren kiezen en ander garen. Daarom vertel ik ook niet welk merk
garen ik gebruik, tenzij ik een speciaal effect wil bereiken.
Ik maak altijd gebruik van 100% katoen garen tenzij het harig of fluffy garen is. Dit garen is vaak voorzien van acryl.

….

INSTAGRAM

RAVELRY

BLOG

Amifan01

AmifanDutch
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Ik ben Nederlandse designer van amigurumi en sinds 2012 actief op sociaal media. Ik haak sinds 2003 en heb mijzelf leren
haken o.a. door het kijken van YouTube. Al snel werd ik verliefd op Japanse amigurumi. Veel haakpatronen in het
Nederlands waren er nog niet en dus ben ik al snel zelf gaan ontwerpen.
Sinds 2012 heb ik een eigen blog die in 2018 is verhuisd naar het volgende adres: www.dutchamigurumi.wordpress.com
Mijn patronen zijn allemaal in het Nederlands (en enkele ook in het Engels en Duits) en (bijna) allemaal gratis te
downloaden op mijn blog of Ravelry. Ook publiceer ik regelmatig in een tijdschrift. Deze patronen zijn dan te koop of
komen op een later tijdstip vrij als gratis patroon.
Heb je vragen over mijn patroon, via mijn blog is een contactformulier beschikbaar. Of benader mij via instagram.
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