
              Mikey 
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Benodigdheden  

1 bol organico linea pura  053 (2 bollen maak je 3mikey’s) 
1 bol estivoII 005 
Restje zwart, wit en blauw 
Haaknaald 2,5 mm 
Vulling 
Rammeltje 

Afkorting 

Mr    = magische ring 
L        = lossen 
Hv.    = halve vasten 
V       = vasten 
Hstk = half stokje 
AL.    = achterste lus 
VL.    = voorste lus 
Sh.    = samen haken (minderen) 
PPC. = popcorn van 5stk 

Hoofd/lijf 
Alle toeren in de AL bij gebruik van fluffy garen. 
Gebruik je geen fluffy garen dan kan je hem ook gewoon haken. 
1.   - mr 6v 
2.  - 2v in 1v.            (12) 
3.  - 1v, 2v in 1v.      (18) 
4.  - 2v, 2v in 1v.      (24) 
5.  - 3v, 2v in 1v.      (30) 
6.  - 4v, 2v in 1v.      (36) 
7.  - 5v, 2v in 1v.      (42) 
8.  - 42v 
9.  - 42v 
10.  - 42v 
11.  - 42v 
12.  - 42v 
13.  - 42v 
14.  - 42v 
15.  - 42v 
16.  - 5v, 2v sh.          (36) 
17.  - 4v, 2v sh.          (30) 
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18.  - 3v, 2v sh.          (24) 
19.  - 2v, 2v sh.          (18) vullen en eventueel rammeltje erin. 
20.  - 1v, 2v sh.          (12) 
21.  - 2v sh.                (6) 

Afhechten en werk draad weg. 

Armpjes 2x 

1.  - mr 6v 
2.  - 2v in 1v.           (12) 
3.  - 12v 
4.  - 12v 
5.  - 12v 
6.  - 2v, PPC 5stk, 9v (12) 
7.  - 12v 
8.  - 2v sh, 1v, 2v sh, 7v.  (10) 
9.  - 10v 
10.  - 1v, 2v sh, 7v.    (9) 
11.  - 1v, 2v sh, 6v.    (8).  Vul het handje licht op 
12.  T/M toer 21. - 8v 

Met een paar steekjes door de pols hou je de vulling in het handje. 
Maak ze vast op toer 9 van het lichaam tussen de VL. 

Beentjes 2x 

Werk om de ketting heen. Dus beide zijde haken. 

1.  - 5L, 2e L van de naald starten , 2v in 1L, 2v, 4v in 1L , 2v, 2v in 1L.  (12) 
2.  - 2v in 1v, 4v, “2v in 1v” x2, 4v, 2v in 1v.       (16) 
3.  - 16v 
4.  - 16v 
5.  - 16v 
6.  - 2v sh, 6v, 2v sh, 6v.          (14) 
7.  - 2v sh, 5v, 2v sh, al 5v.      (12) 
8.  - 1v, 5hstk, 1v, in de VL vorige toer. 5hv.   (12) 
9.  - 1v, 5hstk, 1v, 5v.               (12) 
10.  - 12v 
11.  - 1v, 2v sh, 3v, 2v sh, 4v.    (10) 
12.  - 2v sh, 3v, 2v sh, 3v.          (8) 
13.  - 8v.      Voetje licht opvullen. 
14.  - 8v 
15.  - 8v 

Patroon van Jacqueline van der Bent-Bekker/made by J.       Copyright  �  van �3 5



16.  - 8v 
17.  - 1v, nu plat maken en dicht haken 2v, 1hv  

Afhechten laat draad lang zodat je hem vast kan maken. Doe dit na het fluffy garen. 

Ogen 2x 

Start met zwart 
1.  - mr 6v.                   wissel naar blauw 
2.  - 2v in 1v.          (12).  wissel naar wit 
3.  - 1v, 2v in 1v     (18) 
4.  - 2v, 2v in 1v.    (24) 

Afhechten laat draad lang en maak gelijk vast op het lichaam.  

Fluffy 

Werk in de VL van het hoofd/lichaam kom je bij het oog en kan je niet rechtdoor ga  
dan de toer er onder weer terug. 
Herhaal de steek 1hv, 1L, 1 steek overslaan 1hv.   Boven het oog 2L en geen steek  
overslaan dit 2x en dan weer teug naar de herhaal steken. 

Nu de beentjes in het midden onder vast maken. 
En even het hoofd/lichaam kammen. 
Kammen kan met een honden/katten borstel. 

Veel haakplezier, 
                                 Jacqueline van made by J 

Linken mag altijd, bestand toevoegen op een site even vragen meestal geef ik wel akkoord  
maar wil wel graag weten waar hij geplaatst word. 
Foto’s delen van het eind product mag altijd en vermelding made by J.4kids altijd leuk. 
Delen van patroon mag niet, stuur een link www.madebyj.nl of verwijzing naar 
 www.facebook.com/MadebyJ.4kids  
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