Storm de Boekenworm
Gratis Haakpatroon

ONDERLICHAAM
Gebruik Catania appel groen 0205.
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 en 5: Haak 18 v (18)
Toer 6: Haak elke 2e & 3e v samen (12)
Toer 7: Haak 2 v in elke 2e v (18)
Toer 8: Haak 2 v in elke 3e v (24)
Toer 9 t/m 12: Haak 24 v (24)
Toer 13: Haak elke 3e & 4e v samen (18)
Toer 14: Haak 2 v in elke 3e v (24)
Toer 15: Haak 2 v in elke 4e v (30)
Toer 16: Haak 2 v in elke 5e v (36)
Vul het lichaam stevig op
Toer 17 t/m 22: Haak 36 v (36)
Toer 23: Haak elke 5e & 6e v samen (30)
Toer 24: Haak elke 4e & 5e v samen (24)
Toer 25: Haak 2 v in elke 4e v (30)
Toer 26: Haak 2 v in elke 5e v (36)
Toer 27: Haak 2 v in elke 6e v (42)
Vul het lichaam stevig op
Toer 28 t/m 35: Haak 42 v (42)
Toer 36: Haak elke 6e & 7e v samen (36)
Toer 37: Haak elke 5e & 6e v samen (30)
Toer 38: Haak elke 4e & 5e v samen (24)
Toer 39: Haak elke 3e & 4e v samen (18)
Toer 40: Haak elke 2e & 3e v samen (12)
Toer 41: Haak elke 2 v samen (6)
Hecht af met een hv en vul de rest van 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.

AFMETINGEN
Ongeveer 13 cm zonder de bril

MATERIAAL
• 2,5mm-haaknaald
• 8mm-oogjes
• 1 bol SMC Catania katoen 0205 Appel groen
• Klein beetje SMC Catania bruin voor de bril
• 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
HOOFD EN BOVENLICHAAM
Gebruik Catania appel groen 0205.
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 t/m 9: Haak 30 v (30)
Toer 10: [Haak 2 v in elke 2e v] 3x [haak 10 v]
[Haak 2 v in elke 2e v] 3x [haak 8 v] (36)
Toer 11: [Haak 2 v in elke 3e v] 3x [haak 4 v]
[haak 2 hs in 1 v] 2x [haak 4 v] [Haak 2 v in
elke 3e v] 3x [haak 8 v] (44)
Toer 12: [Haak 16 v] [haak 4 hs] [haak 24 v]
(44)
Toer 13: [Haak 16 v] [haak 2 hs samen] 2x
[haak 24 v] (42)
Plaats de 8mm veiligheidsoogjes tussen toer 7
en 8 met 5 v ertussen. Vul het hoofd op.
Toer 14: [Haak elke 3e & 4e v samen] 3x [10 v]
[Haak elke 3e & 4e v samen] 3x [8 v] (36)
Toer 15: Haak 36 v

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

Toer 16: [Haak elke 2e & 3e v samen] 3x [10 v]
[Haak elke 2e & 3e v samen] 3x [8 v] (30)
Toer 17: Haak elke 4e & 5e v samen (24)
Toer 18: Haak elke 3e & 4e v samen (18)
Toer 19: Haak 2 v in elke 3e v (24)
Toer 20: Haak 2 v in elke 4e v (30)
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Toer 21: Haak 2 v in elke 5e v (36)
Toer 22: Haak 2 v in elke 6e v (42)
Toer 23 t/m 28: Haak 42 v (42)
Toer 29: Haak elke 6e & 7e v samen (36)
Toer 30: Haak elke 5e & 6e v samen (30)
Toer 31: Haak elke 4e & 5e v samen (24)
Toer 32: Haak elke 3e & 4e v samen (18)
Toer 33: Haak elke 2e & 3e v samen (12)
Toer 34: Haak elke 2 v samen (6)
Vul het lichaam op.
Hecht af met een hv en laat voldoende draad
hangen, Vul het lijf stevig op en speld het
bovenlichaam vast op toer 21 tot 31 van het
onderlichaam. Naai het bovenlichaam vast aan
het onderlichaam en werk de overgebleven
draad weg.

BRIL
Gebruik Phildar 3 Ebene 0047
Eerste brilglas
Toer 1: Haak 20 l en maak de einde aan elkaar
vast met een hv (20)
Toer 2: Omhaak de l met 40 v (40)
Tweede brilglas
Toer 3: Haak 20 l en maak de einde aan elkaar
vast met een hv (20)
Toer 4: Omhaak de l met 40 v (40)
Hecht af met een hv en werk de overgebleven
draad weg.
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