BB8
(Gratis Haakpatroon

ROBOTLICHAAM
Gebruik Phildar Wit 0010
Toer 1: Haak 6 v in een magische ring
Toer 2: Haak 2 v in elke v (12)
Toer 3: Haak 2 v in elke 2e v (18)
Toer 4: Haak 2 v in elke 3e v (24)
Toer 5: Haak 2 v in elke 4e v (30)
Toer 6: Haak 2 v in elke 5e v (36)
Toer 7: Haak 2 v in elke 6e v (42)
Toer 8: Haak 2 v in elke 7e v (48)
Toer 9: Haak 2 v in elke 8e v (54)
Toer 10: Haak 2 v in elke 9e v (60)
Toer 11: Haak 2 v in elke 10e v (66)
Toer 12: Haak 66 v (66)
Toer 13: Haak elke 10e & 11e v samen (60)
Toer 14: Haak elke 9e & 10e v samen (54)
Toer 15: Haak elke 8e & 9e v samen (48)
Toer 16: Haak elke 7e & 8e v samen (42)
Toer 17: Haak elke 6e & 7e v samen (36)
Toer 18: Haak elke 5e & 6e v samen (30)
Toer 19: Haak elke 4e & 5e v samen (24)
Toer 20: Haak elke 3e & 4e v samen (18)
Toer 21: Haak elke 2e & 3e v samen (12)
Toer 22: Haak elke 2 v samen (6)
Hecht af met een hv en vul het lichaam stevig
op. Dicht de ring om door de naald door iedere
voorste lus van de ring te halen en het gat
dicht te trekken. Werk de overgebleven draad
weg.
Knip een flink stuk grijze draad af en naai deze
rondom het balvormige lichaam en verdeel
hiermee de bal in acht gelijke vlakke, zie
onderstaande foto.

AFMETINGEN
Ongeveer 8,5 cm

MATERIAAL
• 2,5mm-haaknaald
• 10mm en 8mm-oogje
• 1 bol Phildar Blanc 0010
• 1 bol Phildar Vitamine 0006
• 1 bol Lana Grossa Cotone Grijs 019
• Vulling

WERKWIJZE
In plaats van iedere ronde af te sluiten met een
halve vaste (hv) haak je voor deze amigurumi
door in een spiraal, mits in de tekst anders staat
vermeld. Door met een steekmarker je eerste
steek van een toer te markeren, weet je
wanneer je aan het einde bent gekomen.

AFKORTINGEN
l losse
kl keerlosse
hv halve vaste
v vaste
hst halve stokjes
st stokjes
dst dubbele stokjes
Magische Ring Maak een lus over twee
vingers, met behulp van de haaknaald. Trek het
garen door de open lus.
Maak 1 l haak dan 1 v in de open lus, haak de
vasten over de lus. Haak zoals de instructies het
aangeven en trek aan de draad om de lus te
sluiten
[ ] Haak alles wat hiertussen staat, in 1 v
( ) Haak alles wat hiertussen staat, het aantal
keer dat erachter staat vermeld

VEILIGHEIDS NOTITIES
Vulling: gebruik altijd vulling die geschikt is voor
baby’s en kinderen.
Veiligheidsogen: die kunnen inslik/verstikkingsgevaar vormen en zijn dus niet
geschikt voor hele kleine kinderen.
Volg altijd de instructies van de fabrikant op voor
de veiligheid. Bij twijfel, borduur dan de ogen.

SOCIAL MEDIA
Als je BB8 hebt gehaakt, ben ik zeer benieuwd
naar jullie resultaat. Wil je hem met mij delen via
mijn social media pagina’s?

APPLICATIES
De Applicaties worden met de kleuren wit, grijs
en oranje gemaakt. De eerste drie toeren
wissel je vaak van kleur, de laatste twee doe je
volledig in het oranje.
De omschrijving is zo concreet mogelijk
gemaakt en bij kleurwissels vernoem ik de
kleur. Hopelijk helpt iedere afbeelding je
verder. Als je een steek anders doet, wees
gerust. Niemand zal dit opmerken ;-)

www.facebook.com/hivewithhappiness
www.instagram.com/hivewithhappiness
nl.pinterest.com/hivewhappiness

Nummer 1
Gebruik Lana Grossa Cotone Grijs 019
Toer 1: Haak 6 v in een magische ring (6)
Toer 2: Haak 2 v in elke v (12)
Toer 3: Haak 1 v , 2 v in dezelfde v, 1 v, wit 2 v
in dezelfde v, 1 v, 2 v in dezelfde v, grijs 1 v , 2
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v in dezelfde v, 1 v, wit 2 v in dezelfde v, 1 v, 2
v in dezelfde v (18)
Wissel naar oranje
Toer 4: Haak 2 v in elke 3e v (24)
Toer 5: Haak 2 v in elke 4e v (30)
Hecht af met een hv en laat ruim voldoende
draad hangen.

Toer 2: Haak 2 v de eerste 3 v grijs 2 v in de
volgende 3 v (12)
Toer 3: Haak 1 v , 2 v in de volgende v, 1 v, wit
1 v, grijs 1 v in dezelfde v als de vorige, wit 1 v,
grijs 2 v in de volgende v, wit 1 v , 2 v in de
volgende v, 1 v, grijs 2 v in de volgende v, 1 v,
2 v in de volgende v (18)
Wissel naar oranje
Toer 4: Haak 2 v in elke 3e v (24)
Toer 5: Haak 2 v in elke 4e v (30)
Hecht af met een hv en laat ruim voldoende
draad hangen.

Naai met de overgebleven oranje draad
volgens bovenstaande foto de spaakjes op de
applicatie.

Nummer 2
Gebruik Lana Grossa Cotone Grijs 019
Toer 1: Haak 6 v in een magische ring (6)
Toer 2: Haak 2 v in dezelfde v, wit 2 v in
dezelfde v, grijs 1 v, wit 1 v in dezelfde v als de
vorige, 2 v in dezelfde v (2x), grijs 2 v in
dezelfde v (12)
Toer 3: Haak 1 v , wit 2 v in dezelfde v, 1 v, 2 v
in dezelfde v, grijs 1 v, 2 v in dezelfde v, 1 v,
grijs 1 v, wit 1 v in dezelfde v als de vorige,
grijs 1 v, wit 1 v, 2 v in dezelfde v, grijs 1 v, 2 v
in dezelfde v (18)
Wissel naar oranje
Toer 4: Haak 2 v in elke 3e v (24)
Toer 5: Haak 2 v in elke 4e v (30)
Hecht af met een hv en laat ruim voldoende
draad hangen.

Naai met de overgebleven oranje draad
volgens bovenstaande foto de spaakjes op de
applicatie.

Nummer 3
Gebruik Lana Grossa Cotone Grijs 019
Toer 1: Haak 1 v in een magische ring Blanc 3
v in een magische ring grijs 2 v in een
magische ring (6)
Wissel naar wit

Naai met de overgebleven oranje draad
volgens bovenstaande foto de spaakjes op de
applicatie.

Nummer 4
Gebruik Lana Grossa Cotone Grijs 019
Toer 1: Haak 6 v in een magische ring (6)
Toer 2: Haak 2 v in elke v (12)
Wissel naar wit
Toer 3: Haak 1 v , 2 v in de volgende v, 1 v, 2 v
in de volgende v, 1 v, 2 v in de volgende v,
grijs 1 v , 2 v in de volgende v, wit 1 v, 2 v in de
volgende v, 1 v, 2 v in de volgende v (18)
Wissel naar oranje
Toer 4: Haak 2 v in elke 3e v (24)
Toer 5: Haak 2 v in elke 4e v (30)
Hecht af met een hv en laat ruim voldoende
draad hangen.

Naai met de overgebleven oranje draad
volgens bovenstaande foto de spaakjes op de
applicatie.

Nummer 5
Gebruik Phildar Wit 0010
Toer 1: Haak 6 v in een magische ring (6)
Wissel naar grijs
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Toer 2: Haak 2 v de eerste 3 v wit 2 v in de
volgende 3 v (12)
Toer 3: Haak 1 v , 2 v in de volgende v, 1 v,
grijs 2 v in de volgende v, 1 v, 2 v in de
volgende v, wit, 1 v , 2 v in de volgende v, 1 v,
grijs 2 v in de volgende v, 1 v, 2 v in de
volgende v (18)
Wissel naar oranje
Toer 4: Haak 2 v in elke 3e v (24)
Toer 5: Haak 2 v in elke 4e v (30)
Hecht af met een hv en laat ruim voldoende
draad hangen.

Afwerking applicaties
Naai de applicaties vast op het robotlichaam.
Gebruik hiervoor de kruispunten van de grijze
draden als centrum van de applicaties en zorg
dat de oranje spaakjes op dezelfde lijn liggen
als de grijze draden. Werk de overgebleven
draden weg.

ROBOTHOOFD
Het hoofd kan in principe in een spiraalvorm
worden gehaakt, maar de lijnen komen er dan
onderbroken op. Ik heb van een techniek
gebruik gemaakt om perfecte strepen aan te
brengen en wanneer je hiervan gebruik wilt
maken, heb ik dit in het patroon vermeld.
Voor het aanbrengen van een perfecte streep
gebruik ik de tutorial van June Gilbank op
YouTube: Perfect stripes for amigurimi (rechtsen linkshandig).

Naai met de overgebleven oranje draad
volgens bovenstaande foto de spaakjes op de
applicatie.

Nummer 6
Gebruik Phildar Wit 0010
Toer 1: Haak 3 v in een magische ring grijs 3 v
in een magische ring (6)
Toer 2: Haak 2 v in de volgende v, 1 v, wit 1 v
in dezelfde v als de vorige, 2 v in de volgende
v grijs 2 v de eerste 2 v wit 1 v, grijs 1 v in
dezelfde v als de vorige (12)
Toer 3: Haak 1 v , 2 v in de volgende v, 1 v, wit
2 v in de volgende v, 1 v, 2 v in de volgende v,
grijs, 1 v , 2 v in de volgende v, 1 v, wit 2 v in
de volgende v, 1 v, grijs 2 v in de volgende v
(18)
Wissel naar oranje
Toer 4: Haak 2 v in elke 3e v (24)
Toer 5: Haak 2 v in elke 4e v (30)
Hecht af met een hv en laat ruim voldoende
draad hangen.

Gebruik Phildar Wit 0010
Toer 1: Haak 6 v in een magische ring (6)
Werk de volgende toer door in spiraalvorm

Toer 2: Haak 2 v in elke v (12)
Wissel naar grijs
Optie voor perfecte streep

Toer 3: Haak 2 v in elke 2e v (18)
Wissel naar wit
Optie voor perfecte streep

Toer 4: Haak 2 v in elke 3e v (24)
Wissel naar oranje
Optie voor perfecte streep

Toer 5: Haak 2 v in elke 4e v (30)
Wissel naar wit
Werk de komende 3 toeren in een spiraal

Toer 6: Haak 2 v in elke 5e v (36)
Toer 7: Haak 36 v (36)
Toer 8: Haak 36 v (36)
Eindig met een extra hv

Wissel naar oranje
Optie voor perfecte streep

Toer 9: Haak 14 v, wit 2 v grijs 1 v wit 5 v
oranje 14 v
Wissel naar wit
Werk de resterende toeren in spiraalvorm

Toer 10: Haak elke 5e & 6e v samen (30)
Toer 11: Haak elke 4e & 5e v samen (24)
Toer 12: Haak elke 3e & 4e v samen (18)
Toer 13: Haak elke 2e & 3e v samen (12)
Toer 14: Haak elke 2 v samen (6)

Naai met de overgebleven oranje draad
volgens bovenstaande foto de spaakjes op de
applicatie.

Knip ruim voldoende draad af en vul het hoofd
stevig op. Dicht de ring om door de naald door
iedere voorste lus van de ring te halen en het
gat dicht te trekken.
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speld het hoofd vast op een Blanc vlak naar
keuze tussen de aangebrachte patches op het
lichaam. Naai het hoofd vast aan het lichaam
en werk de overgebleven draad weg.

© 2015 / Hive with Happiness. A pattern by Hive with Happiness - All rights reserved. FREE PATERN! Please
do not sell the pattern. You may sell the items made with my pattern but only for personal usage. For more
information check hivewithhappiness.wordpress.com or email me at hivewithhappiness@gmail.com

5

