Patroon - parkiet
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Patroon parkiet
AmiFan

Niveau haken

Auteursrechten


1 ster: Beginners. Gebruik makend van basis steken. 2vsimale
afwerking door aan elkaar naaien.
2 sterren: Basissteken, herhalend patroon, simpele kleurveranderingen, simpele afwerking.
3 sterren: gevarieerde technieken, zoals kleurpatronen, harig garen
gebruik, wat meer variatie en techniek in de afwerking.
4 sterren: Pittig patroon, veel verschillende technieken en weinig
herhalingen, meerdere kleuren en garen gebruik, fijn draad, kleine

Het is toegestaan een
link te maken naar dit
patroon. Het is wel netjes
om het even te melden.
Dit patroon mag niet
verkocht worden. De
creaties die je met dit
patroon maakt mag je
wel verkopen.

haaknaalden, gedetailleerde afwerking.

Andere patronen van
AmiFan zijn te vinden op
Raverly waar mijn naam

Uitleg afkortingen

is AmifanDutch.
Of op mijn blog:
http://cute-

L = losse
V = vaste
hv = halve vaste
2v in v = 2 vasten in één steek haken
2vs = 2v samen haken / 2vsderen.
st = stokje
mg = magic cirkel
* * = herhaal wat tussen de * staat

amigurumi.blogspot.nl
Heb je vragen of
feedback over dit
patroon, voel je vrij om
contact met me op te
nemen via
amifan01@gmail.com
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Benodigdheden
 Haaknaald 2,5 mm
 10 gram Katia Capri in de kleuren
geel, groen, zwart, zalmroze.
 2 veiligheidsoogjes grootte 4 mm of
een klein kraaltje
 Borduurnaald
 Steekmarkeerder of gekleurd draadje
 Fibervulling

Hoofd/lijfje

Vleugel rechts)
Nodig zwart, geel en groen
Start met geel
R1: 5v in magic ring
R2: *2v in v* herhaal 3x, groen *2v in v* herhaal
2x (10)
R3: geel *2v in v, v* herhaal 3x, groen, *2v in v, v*
herhaal 2x (15)
R4: zwart 2 lossen, 3stokjes
afhechten.

Nodig: geel groen.

Vleugel links

Start met geel.

Start met geel

.
R1: 6v in magic ring.
R2: *2v in v * herhaal 6x (12)
R3: v, 2v in v, v, 2v in v, 4v, 2v in v, v, 2v in v, v (16)
R4: v, 2v in v, 2v, 2v in v 6v, 2v in v, 2v, 2v in v, v
(20)
R5: 2v in v, 3v, 2v in v, 10v, 2v in v, 3v, 2v in v (24)
R6: 3v, 2v in v, 3v, 2v in v, 8v, 2v in v, 3v, 2v in v,
3v (28)
R7: 10v, groen 8v, geel 10v (28)
R8: 10v, groen 9v, geel 9v (28)
R9: 9v, groen 9v, geel 10v (28)
R10: 10v, groen 9v, geel 9v (28)
R11: geel 13v, groen 3v, geel 12v (28)
R12: geel 5v, min, 5v, min, 5v, min, 5v, min (24)
Opvullen
R13: *Min* herhaal 12x (12)
R14: * min* herhaal 6x (6)
Afhechten

R1: 5v in magic ring
R2: groen *2v in v* herhaal 2x, geel *2v in v*
herhaal 3x (10)
R3: groen *2v in v, v* herhaal 2x, geel, *2v in v, v*
herhaal 3x (15)
R4: zwart 2 lossen, 3stokjes
afhechten.

Borduur met zwart streepjes op de vleugels. Naai
de vleugels aan het lijfje.
Borduur enkele oranje streepjes op de vleugel.
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Snavel
Borduur met zalmroze eerst enkele rijtjes van
boven naar beneden en eindig met 2x van links
naar rechts aan de bovenkant (zie foto)

Staart
Kleur geel en groen. Start met geel
R1: 4v in magic ring
R2: 2v in v, v, 2v in v, v (6)
stap over op kleur groen
R3: *2v in v, 2v* herhaal 3x (9)
R4-5: 9v

Oogjes
Pak een klein zwart kraaltje. Naai deze op rij 4/5
op het turquoise vlak, net buiten het bruine.
Borduur groen streepje onder de oogjes.

Pootjes (2x)
Zalmroze kleur
Haak 5 lossen, *halve vaste in 2e losse vanaf de
naald, 4 hv*, ga door met 5 lossen, herhaal *,
eindig met halve vaste in de 1e losse.

Afwerking.
Borduur zwarte streepjes op 't het lijfje. Een
streepje van boven naar beneden bij zijn oog. De
rest allemaal klein van links naar rechts.
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IJsvogel

Meer patronen
Wil je nog meer vogeltjes haken? Dat kan… de
volgende patronen zijn ook online.






Geel groen parkietje
Roodstaart papegaai
Geelkuif papegaai
Blauw oranje vogel
Tropische parkiet (niet op deze foto)
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