Storm de Boekenworm
boek en strik
Gratis Haakpatroon

BOEK KAFT
Gebruik byClaire nr. 1 271 Donker paars of
gebruik byClaire nr. 1 2110 Kobalt Blauw
Toer 1: Haak 13 l en haak 12 v terug vanaf de
tweede losse vanaf de haak
Toer 2 t/m 20: Haak 12 v (12)
keer het haakwerk na iedere rij en haak weer
terug.
Toer 21: Haak 1 v, helemaal rondom jouw
haakwerk
Hecht af en werk de overgebleven draad weg.

AFMETINGEN
Boek: ongeveer 5,5 cm
Strik: ongeveer 3 cm

MATERIAAL
• 2,5mm-haaknaald
en/of klein beetje byClaire nr. 1 2110 Kobalt
Blauw
• Klein beetje Phildar 3 0010 wit
• Klein beetje Phildar 3 0067 zwart en/of klein
beetje byClaire nr. 1 232 Roze
• Vulling

WERKWIJZE
BOEK BLADZIJDEN
Gebruik Phildar 3 0010 wit
Toer 1: Haak 13 l en haak 12 v terug vanaf de
tweede losse vanaf de haak
Toer 2 t/m 16: Haak 12 v (12)
keer het haakwerk na iedere rij en haak weer
terug
Hecht af en werk de overgebleven draad weg.
Vouw jouw haakwerk van de bladzijden dubbel
en naai de zijden aan elkaar past. Vouw er
vervolgens de kaft omheen en naai deze vast
aan de bladzijden. Hecht af en werk de
overgebleven draad weg.

STRIK
Gebruik Phildar 3 0067 zwart (voor de strik van
de jongen) of gebruik byClaire nr. 1 232 Roze
(voor de strik van het meisje
Toer 1: Haak 8 l, maak vast met hv en
haak 8 v (8)
Toer 2: Haak 2 v in elke 2e v (12)
Toer 3: Haak 2 v in elke 2e v (18)
Toer 4 t/m 5: Haak 18 v (18)
Toer 6: [Haak st] 1x [Haak hs] 2x [Haak v] 1x
[Haak hv] 1x [Haak v] 1x [Haak hs] 2x [Haak st]
2x [Haak hs] 2x [Haak v] 1x [Haak hv] 1x [Haak
v] 1x [Haak hs] 2x [Haak st] 1x [maak met hv
vast aan eerste st]
Hecht af met een hv en laat voldoende draad
hangen, Vul de strik licht op naai de bovenkant
van de strik met de overgebleven draad dicht.
Ga vervolgens terug naar de cirkel waaruit je
bent beginnen en het de draad opnieuw aan.
Herhaal voor de andere kant hetzelfde patroon
zoals hierboven beschreven, vul weer op, naai
de bovenzijde weer aan elkaar. Hecht af en
werk de overgebleven draad weg.

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 Storm hebt gehaakt, ben ik zeer benieuwd
naar jullie resultaat. Wil je hem met mij delen via
mijn social media pagina’s?
www.facebook.com/hivewithhappiness
www.instagram.com/hivewithhappiness
nl.pinterest.com/hivewhappiness

Voor het middenstuk kan je kiezen voor een
smalle band deze maak als volgt:
Toer 1: Haak 9 l en haak 8 v terug vanaf de
tweede losse vanaf de haak (8)
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Of je kiest voor een brede band voor het
middenstuk. Deze maak als volgt:
Toer 1: Haak 9 l en haak 8 hst terug vanaf de
tweede losse vanaf de haak (8)
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