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Verliefde varkens
November 2012, ontworpen door Ami Fan

Benodigdheden
• Diverse kleuren
roze katoen. Twee
kleuren per
varkentje.
• Haaknaald 2,5
• Kleine zwarte
kraaltjes voor de
oogjes en zwart
garen voor
neusgaten

Haken van varkentje groot
Toer 10: 30v
Hecht af en naai het
e
e
Toer 11: haak elke 4 en 5 staartje op het lijfje.
v samen (24v)
Begin met een neusje.
Toer 12: 24 v
Haak met roze een ketting Toer 13: haak elke 3e en 4e
Oren (2x)
van 6 losse en haak deze
v samen (18v)
e
e
met een hv tot een ring.
Toer 14: haak elke 2 en 3 Toer 1: haak 2elosse
Toer 1. Haak 10v in de ring. v samen (12v)
Toer 2: 2v in 1 losse, 1 v
Toer 2: 2v in v, 3 V, 2V in v, Toer 15: haak alle steken 2 (3v)
e
2v in v, 3 v, 2v in v (14v)
Toer 3: 2v in 1 v, 2 v (4v)
aan 2 samen (6v)
e
Toer 3: 1v, 2v in v, 4 v, 2v in Hecht af en maak de
Toer 4: 2v in 1 v, 3 v (5v)
v, 1 v, 2 vin v, 4 v, 2 v in v
Afhechten en naai het op
opening dicht. Laat een
(18v)
het lijfje in toer 11 (net
langere draad over om
Wissel van kleur roze. De
daarmee het staartje vast achter de oogjes)
voorkant van de neus is
te maken.
klaar. We gaan nu verder
met het lijfje.
Afwerking
Toer 4: 18v
Naai twee zwarte kraaltjes
Staartje
Toer 5: 18v
e
als oogjes op de hoogte
Toer 6: 2v in elke 3 v (24v) Haak een ketting van 10
e
Toer 7: 2v in elke 4 v (30v) losse en haak dan terug, 2v van toer 8/9.
Toer 8: 30v
in elke losse. Hierdoor krult
En borduur 2 zwarte
Toer 9: 30v
het staartje al mooi op.
streepjes op de neus.

Lijf en kop

Liefde is…

Klein varkentje (boekenlegger)
Het kleine varkentje is
bedoeld als boekenlegger.
Maar natuurlijk ook als
kleintje van de grote
varkens. Je kan er dan ook
een kleine staart aan
maken.

Lijf en kop
Begin met een neusje.
Haak met roze een ketting
van 4 losse en haak deze
met een hv tot een ring.
Toer 1. Haak 5v in de ring
Toer 2: haak 2v in elke v
(10v)

e

Toer 3: haak 2 v in elke 2 v
(15v)
Toer 4: 15v
Toer 5: 15v
e
e
e
Toer 6: elke 2 en 2 en 3 v
samen (10v)
Toer 15: haak alle steken 2
aan 2 samen (5v)
Hecht af en maak de opening
dicht. Laat een langere draad
over om daarmee het staartje
vast te maken.

e

Toer 3: 2v in 1 v, 2 v
(4v)
Afhechten en naai het
op het lijfje , net achter
de oogjes

Staart
Haak een ketting van 30
losse en haak 1x over
deze 30 terug
Hecht af en naai de
staart op het lijfje

Oren (2x)

Wil je een klein
Toer 1: haak 2 losse
krulstaart zie dan
e
Toer 2: 2v in 1 losse, 1 v (3v) patroon groot varken.

Dit patroon is expliciet voor eigen gebruik en niet bedoeld om door- of
te verkopen. Indien dit gebeurd zal ik de patronen van mijn blog
verwijderen

