Klein prinsesje
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Materiaal
Prinses Pink.

Prinses Blue.

Prinses Yellow

- Huidskleur.

- Huidskleur.

- Huidskleur

- Licht roze.

- licht blauw.

- licht geel

- Donker roze.

- donker blauw.

- bruin

- Wit restje.

- licht geel

- Licht geel

Oogjes 8mm ovaal
Vulling
2,5 mm haaknaald
Stopnaald

Basis popje.
De prinsesjes zijn ongeveer 15cm.
Het basis popje Prinses Pink heb ik in het patroon beschreven met de wissel kleuren.
Prinses Blue start je met lichtblauw en wissel je naar donker blauw en dan huidskleur.
Prinses Yellow wordt jurk geheel licht geel en alleen de 2e wissel naar huidskleur.
De verschillende randjes zijn onderaan vermeld op Prinses kleur.
Maar een wissel van randje of eigen ingeving altijd leuk.
De haren heb ik gehaakt maar kunnen ook gewoon geknipt en geknoopt worden.
Heb geen kleurnr toegevoegd dit omdat ik ze met restjes heb gemaakt.
Merk garen is ook verschillend soms omdat de kleuren beter matchen van verschillende merken.
Schachenmayr Catania
Scheepjes Catona
Durable Coral

Afkortingen
Mr. = magische ring of 2lossen in 2e lossen 6v
L. = Lossen
Hv. = halve vasten
V. = vasten
Hstk. = half stokje
Stk. = stokje
Dstk. = dubbel stokje
Tstk. = triple drie dubbel stokje
Sh. = samen haken - minderen
AL. = achterste lus
VL. = voorste lus.

Armpjes x2
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Wil je handschoentjes start dan met de gewensten kleur.
Werk dan tot en met toer 8 wissel dan naar huidskleur en werk toer 9 in AL.
1.

- mr. 6v.

(6)

2.

- 2v in 1v. x6

(12)

3.

- 12v.

(12)

4.

- 2v sh. x6.

(6)

5. T/M 12 - 6v.

(6)

Vul licht op maak plat en haak door beide lagen dicht met 3v.

Lijf
Start licht roze. Tussen toer 43 en 44 komen de ovale oogjes plaats ze boven de 2de mindering.
(Je ziet nu tussen de oogjes een mindering, 2v en een mindering)
Voor extra versteviging kun je ook nog een extra rondje haken van toer 1 tot toer 8 hier kan je
bv versteviging in doen zoals stuk placemate. Haak deze dan eerst en haak hem mee met toer 9.
1. - mr. 6v
2. - 2v in 1v
3. - 1v, 2v in 1v. x6
4. - 1v, 2v in 1v, “2v, 2v in 1v” x5, 1v
5. - 3v, 2v in 1v. x6
6. - 2v, 2v in 1v, “4v, 2v in 1v”. x5, 2v
7. - 5v, 2v in 1v. x6
8. - 3v, 2v in 1v, “6v, 2v in 1v”. x5, 3v
9. - al 48v
10. - 48v
11. - 48v
12. - al 48v
13. - 48v
14. - al 48v
15. - 48v
16. - 48v
17. - 48v
18. - 48v
19. - 48v
20. - 48v
21. -3v, 2vsh, “6v, 2vsh”. x5, 3v
22. - 5v, 2vsh. x6
23. -2v, 2vsh, “4v, 2vsh”. x5, 2v
24. - 3v, 2vsh. x6 wissel naar donker roze
25. - al 24v
26. - 24v
27. - 24v vul de rok op
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28. - 4v, 2vsh. x4
29. - 3v, 2vsh. x4 wissel
30. - 16v.

wissel naar huidskleur

31. - al 5v, haak armpje mee 3v, 5v, haak armpje mee 3v
32. - 1v, 2vsh, “2v, 2vsh”. x3, 1v
33. - 2vsh. x6
34. - 6v
35. - 3v in 1v. x6
36. - 1v, 2v in 1v, “2v, 2v in 1v”. x5, 1v
37. - 3v, 2v in 1v
38. - 2v, 2v in 1v, “4v, 2v in 1v”. x5, 2v
39. - 36v
40. - 36v
41. - 36v
42. - 22v, “2vsh” x3, 2v, “2vsh” x3
43. - 30v
44. - 30v
45. - 30v
46. - 30v
47. - 30v
48. - “3v, 2vsh” x6
49. - 1v, 2vsh, “2v, 2vsh” x5, 1v.
50. - “1v, 2vsh” x6
51. - “2vsh” x6
Afhechten en werk draad weg.

Prinsesje roze.
Wit kraagje
1. - maak draad vast aan de middelste lus aan de achterkant start hier ook met 3v, 9l, sla eerst lus
over dan 3v, 9l, 2v.
2. - 3v, op de lossen 12hstk, 1v, 1hv, 1v, op de lossen 12hstk, 2v
Hecht af laat draad iets langer. Steek het draad in de laatste toer donker roze naar voren op zelfde
hoogte haal hem ook door het kraagje heen en ga door dezelfde opening terug herhaal dit nog
een keer. Hecht af werk draad weg.

Haren.
Met geel en we keren bij het keren lossen haak dan elke x in de 2de van de naald.
Zet 25L op start in de 2de van de naald 24v
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“1xl, 12hv in de VL, 14L keren, 13v, 12v in VL” herhaal tot je 14 haren heb vouw het werk dan
dubbel haak strak hv ongeveer 4 haren. Hecht af en laat draad 30cm lang.
Nu blijft er een rondje open rijg daar het draad door de bovenkant en trek strak en zet het vast met
paar steekjes. Als je kijkt lijkt het nu een T.
Speld hem op het hoofd en maak hem vast. Haal het draad naar het voorhoofd werk naar het
midden op het hoofd net na de eerste vasten van het haar. Ongeveer 4 lokken komen in het
midden uit. 4 lokken van 3. Aan beiden zijde komt nog 1 lok van 3 die komt naast het midden uit.
Hecht af en werk draad weg.

Schortje taille.
In de lussen rand van de taille met donker roze hou het prinsesje op haar kop.
1. - maak vast in de eerst lus start toer begin hier ook in met 24v
2. - 2v in 1v. X24
3. - 1hstk, 2v, 1hstk, “1hstk, 1stk” in 1v, 2l, “ 1stk, 1hstk” in 1v. x8
Hecht af houd draad lang werk hem eerst naar de taille en ga daarvan uit de puntjes vast zetten.
Leg het puntje plat op de rok en de toer erboven ga je in werken zo gaat hij wat bol staan.
Steek in deze plek omhoog haal naald door het gaatje gecreëerd door de 2 vasten heen
en weer terug de rok in naar het volgende puntje. En zet ze alle vast hecht af en werk draad weg.

Maak nu een wit randje van hv in de gaatjes van de toer waar je het taille schortje begon.
(Tussen de achterst lus en voorste lus)
Met het poppetje rechtop staand gaan we nu de onderste doen werken ook van beneden naar
boven.

Onderste VL wit
Hou haar onderste boven.
1. -start in de middelste lus 1v, 2v, 9l, 3v gebruik de 3lussen die in het midden zitten, 9l, 2v, sluit
Sluit met hv hecht af werk draad weg.

Middelste VL donker roze
Hou het poppetje onderste boven.
Maak draad vast op de eerste lus start toer.
1. - 48v
2. - 1hstk, 2v, 1hstk, “1hstk, 1stk” in 1v, 2l, “1stk, 1hstk” in 1v. x8
Hecht af werk draad weg.
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Bovenste VL lichtroze
Maak draad vast en start in dezelfde lus. En hou haar onderste boven.
1. - 48v
2. - 3v, 2v in 1v. x12
3. - 60v
4. - 2v in 1v. x60
Hecht af en werk draadje weg

Prinsesje Yellow
Haar
We gaan lossen haken en dan vasten de keerlossen is al bij de ketting geteld, haak de vasten elke
keer in de 2de van de naald. De eerste haken we in de AL en worden 10 strengen.
De 2de laag komt in de VL maar niet in alle VL dat worden 7 strengen.
Er komt ook nog een extra streng op het einde deze is voor het knotje.
Mr 10v sluit met hv in AL
24l en 23v sluit met hv in de volgende AL
“26l en 25v sluit met hv in de volgende AL” x8
24l en 23v sluit met hv in de VL
18l en 17v sluit met hv in de VL
20l en 19v sluit met hv in de VL
“24l en 23v sluit met hv in de volgende VL” x3
20l en 19v sluit met hv in de VL
18l en 17v sluit met hv in de laatste VL
Nu maken we nog 1 extra streng 20l en 19v sluit met hv hecht af en laat draad 3x A4 lengte (90cm)
Pak een stukje katoen en bind de 3 van 20l bij elkaar deze gaan we nog niet vastzetten.
Zet hem op het hoofdje met de begin toer naar het gezichtje.
De laatste streng van 18l gaat naar rechts met het popje kijkend naar jouw.
Speld de haren vast en maak ze dan met een steekje vast niet te strak want dan zie je het.
Steek dan naar het gat van de mr10 haal het draadje weg, rijg van links naar rechts met de
achterkant van het poppetje naar je toe ongeveer een cm dicht.
Leg hem nu achterop het hoofd en maak hem een beetje bol de buitenste 2 strengen leg je over
elkaar en zet je vast aan het hoofd er onstaan nu links en rechts 2 openingen maak deze met een
paar steekjes vast.
Hecht af en werk het draad weg.
Vind je dit moeilijk zet de 3plukken dan net als de ander vast doe dat dan wel als laatst zodat je ze
Een leuk golvend plekje kan geven.

Haar strikje
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Hou het begin iets langer 7L, maak een hv in de 2e L van de naald, 5L. Hecht af en laat het draad
iets langer.
Speld het kleine picootje vast op het haar achter.
De uiteinde gaan aan de zijkant erin zet dan het picootje vast en hecht de draden dan af en werk
ze weg.
Er zijn verschillende manier om hier iets te plaatsen b.v. een lintje of alleen het draad er omheen
Te wikkelen of alleen een losse ketting zonder picootje.
Heb je los haar zonder knotje dan kan je een haarband maken of een kroontje laat u fantasie de
vrije loop.

Taille
Werk het midden voor uit hier hier komen straks 6 ander steken in dat een puntje gaat vormen.
Start aan de achterkant bij mij is het- 7hv, 1v,1hstk, “1hstk, 1stk” in 1lus, 2L, “1stk, 1hstk” in 1lus, hv
tot eind.

Middelste VL onder
Hou haar onderst boven.
1. - ““2v in 1v”x2, 3v in 1v” x16
2. - 112v
3. - 112v
4. - 112v
Hecht af werk draad weg

Bovenste VL
Hou haar weer onderste boven.
1. - 48v, sluit met hv
2. - “5stk in de 3e v, 1hv in de 3e v” x8
Hecht af en werk draad weg.

Schouder randje
Start midden achter
3v, 10L, 3v op 3 voorste lusssen, 10l, 2v

Prinsesje Blue
Haar
Maak een mr van 8 vasten sluit de ring met hv in AL
1. - 13L, 12v, sluit hv in de volgende AL
2. - 13L, 12v, sluit hv in de volgende AL
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3. - 16L, 15v, sluit hv in de volgende AL
4. - 16L, 15v, sluit hv in de volgende AL
5. - 16L, 15v, sluit hv in de volgende AL
6. - 16L, 15v, sluit hv in de volgende AL
7. - 16L, 15v, sluit hv in de volgende AL
8. - 16L, 15v, sluit hv in de volgende VL
9. - 12L, 11v, sluit hv in de volgende VL
10. - 12L, 11v, sluit hv in de volgende VL
11. - 16L, 15v, sluit hv in de volgende VL
12. - 16L, 15v, sluit hv in de volgende VL
13. - 16L, 15v, sluit hv in de volgende VL
14. - 16L, 15v, sluit hv in de volgende VL
15. - 16L, 15v, sluit hv in de volgende VL
Hecht af laat draad lang voor vast maken hoofd
Speld het haar met de mr precies in de sluit ring van het hoofd.
De scheiding komt net voor het linker oog.
Speld de haren vast en dan zo dat het naar achter zit.
De pony zijn de 4 korte plukken deze vallen iets over de wat langere haren.
De langere haren zet je aan de onderkant vast met een onzichtbare steekjes.
En als laatst pas de pony.

Knotje
1. - mr. 6v
2. - 2v in 1v x6
3. - AL 12v
4. - 2vsh x6
Hecht af hou draad lang om vast te maken op het hoofd.
Doe dit nog niet!!
Maak eerst weer een nieuw draad vast aan de VL
- 13L, start 2e van de naald 12v sluit met hv in de volgende VL
- 16L, start 2e van de naald 15v sluit met hv in de volgende VL . x2
- 13L, start 2e van de naald 12v sluit met hv in de volgende VL

Hecht af laat draad lang.
De kant waar de strengen zitten wordt de voorkant.
Plaats hem nu op het hoofd en zet hem vast met het eerste lange draad.
Speld het haar naar achter zodat het bolletje bedekt wordt en zet het vast met spelden.
Maak ze dan vast met een paar steekjes.

Haarbandje
Meet zelf ook een beetje bij mij komt hij op
- 21L, 2e van de naald 20v hecht af laat draad lang.
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Onderste VL
1. - “”2v in 1v” x2, “3v in 1v”” herhaal tot eind
2. - 112v
Hecht draad af en werk weg.

Middelste VL
1. - “”2v in 1v” x2, “3v in 1v”” herhaal tot einde
2. - 112v
3. - 112v
4. - 112v
Hecht af werk draad weg

Bovenste VL
1. - 48v
2. - 48v, sluit met hv
3. - “3L, 1hv in de 2e vasten” herhaal tot eind
Hecht draad af en werk draad weg

Taille
Hou haar onderste boven.
Start in de eerst lus van de start toer. Tussen”..” komt in 1 lus
- 1v, “1hstk, 1stk”, “1stk, 1dstk”, “2dstk”, “1dstk, 1tstk”, “1tstk, 1dstk”, “2dstk”, “1dstk, 1stk”,
- “1stk, 1hstk”, 1v, 2hv, 1v, “1hstk, 1stk”, “1stk, 1dstk”, “2dstk”, “1dstk, 1tstk”, “1tstk, 1dstk”, “2dstk”,
- “1dstk, 1stk”, “1stk, 1hstk”, 1v, 2hv, sluit met hv .

Hecht af werk draad weg.

Mouwtjes
Hou het popje rechtop de rechter mouw start aan de achterkant de linker mouw aan de voorkant.
Hecht aan met een lossen in de VL naast de arm haak nu 6L , hv aan voor of achterkant in VL naast
de arm.
2e van de naald 4v, hv in laatste L. Hecht af en werk draad weg.
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Veel haakplezier!!!

Dit is een gratis patroontje.
Link mag je altijd plaatsen.
Patroontje ergens anders plaatsen laat het me even weten
via www.facebook.com/MadebyJ.4kids
www.madebyj.nl
Ook te vinden op instagram
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