Gehaakt baby speenknuffeltje

Dit speenknuffeltje is eigenlijk een ontwerp van Drops.nl.
Maar ik vond hun beschrijving niet fijn, daarom heb ik het overgetypt en
aangepast aan mijn idee.
Nodig:
Katoenen garen voor haaknld 2,5 – 3 mm in de de volgende kleuren:
Een restje lichtblauw
Een restje donkerblauw
Een restje wit
Een restje zwart
Een draadje rood
Een haaknaald 3 mm
Een veiligheidsspeld
Een stop- of borduurnaald met een groot oog
Een schaar
Wasbare vulling

Haak in het rond en merk de eerste steek van de toer met een veiligheidsspeld.
Koordje:
Haak 70 lossen. Haak hierop een rij vasten. Begin in de derde losse vanaf de
haaknaald. Knip de draad af.
Hou uw baby veilig; de aanbevolen lengte van het koord is 18-20 cm!!
Kop:
Haak een ketting van 6 lossen met lichtblauw en sluit deze met een halve vaste
tot een ring.
Toer 1: haak 6 v in de ring.
Toer 2: 2v in iedere
v = 12 v.
Toer 3: 1 v in iedere v = 12 v.
Toer 4: 2 v in iedere 2e v = 18 v.
Toer 5: 1 v in iedere v = 18 v.
Toer 6: 2 v in iedere 3e v = 24 v.
Toer 7: 1 v in iedere v = 24 v.
Toer 8: 2 v in iedere 4e v = 30 v.
Toer 9: 1 v in iedere v = 30 v.
Toer 10: 2 v in iedere 5e v = 36 v.
Toer 11- 14: 1 v in iedere v = 36 v.
Hecht nu het begindraadje binnen in het kopje af (anders kun je er dadelijk niet
meer bij).
Toer 15: Haak iedere 5e en 6e v samen, herhalen tot einde toer = 30 v.
Toer 16: 1 v in ieder v = 30 v.
Toer 17: Haak iedere 4e en 5e v samen, herhalen tot einde toer = 24 v.
Toer 18: 1 v in iedere v = 24 v.
Toer 19: Haak iedere 3e en 4e v samen, herhalen tot einde toer = 18 v.
Toer 20: Haak iedere 2e en 3e v samen, herhalen tot einde toer = 12 v.
Toer 21: Haak 2 v samen over de hele toer = 6 v.
Vul de kop op met wasbare vulling. Knip de draad af, haal deze door de
overgebleven steken en trek de draad strak aan. Hecht af.
Oren:
Haak een ketting van 6 lossen en sluit deze met een halve vaste tot een ring.
Toer 1: Haak 6 v in de ring.
Toer 2: 2 v in elke 2e v = 9 v.
Toer 3: 2 v in elke 3e v = 12 v.
Toer 4: 2 v in elke 4e v = 15 v.

Toer 5: 2 v in elke 5e v = 18 v.
Breek de draad af. Haak in totaal 2 donkerblauwe en twee lichtblauwe
oorstukjes.
Hecht de draadjes netjes af en leg dan een donkerblauw en een lichtblauw
oorstukje op elkaar en haak de buitenrand om met een donkerblauwe toer
vasten. Naai de oortjes vast een het kopje. De donkere kant komt aan de
achterkant.

Snuit:
Haak een ketting van 6 lossen met zwart en sluit deze met een halve vaste tot
een ring.
Toer 1: Haak 6 v in de ring.
Ga verder met lichtblauw.
Toer 2: 1 v in iedere v = 6 v.
Toer 3: 2 v in iedere v = 12 v.
Toer 4: 1 v in iedere v = 12 v.
Knip de draad af. Vul de snuit met wasbare vulling. Naai de snuit op het midden
van de kop.
Voor het roze knuffeltje heb ik tien lossen gehaakt. Daarna eerst vasten aan de
bovenkant; twee vasten in de hoek; en daarna aan de vasten aan de onderkant
van de snuit. Zo drie toeren. Je krijgt dan een soort varkenssnuitje. Nog even
twee neusgaten met zwart garen erop borduren, klaar.
Ogen:
Je kunt net als ik doen; twee witte en twee zwarte rondjes uit vilt knippen en
op het kopje naaien of:
Haak een ketting van 4 lossen met zwart en sluit deze met een halve vaste tot
een ring.
Toer 1: Haak 3 v in de ring.
Toer 2: 2 v in iedere v = 6 v.
Ga verder met wit.
Toer 3: 2 v in iedere v = 12 v.
Haak nog zo’n oog.
Naai de ogen op de voorkant van de kop.
Borduur met de rode draad een mond.

Als je het speenknuffeltje in het roze haakt kun je het koordje nog versieren
met bloemetjes.
Bloem:
Nodig:
Restje groen
Restje roze
Haak met groen een ketting van 6 lossen en sluit deze met een halve vaste tot
een ring.
Toer 1: Haak 10 v in de ring.
Ga verder met roze.
Toer 2: * Haak 2 l, 1 v in de eerste l, sla 1 v over, 1 v in de volgende v *, herhaal
van * t/m * = 5 blaadjes. Knip de draad af en zet vast.
Haak nog zo’n bloem en bevestig de bloemen aan het koord.
Met roze gehaakt kun je een varkentje maken, met bruin een aapje en met
zwart/wit b.v. een Mickey Mouse. Ik zou zeggen; leef je uit en maak er een die
jezelf leuk vindt.
Vouw het koord dubbel over de fopspeen en haal de fopspeen door de lus (zie
foto).

