Uiltje haken

Dit is een ideaal projectje om te leren rondhaken. Let op dat je steeds een
markeerringetje plaatst in de eerste steek van een rij, om begin en einde van een
rij gemakkelijk te herkennen.
BENODIGDHEDEN
4 kleuren katoen en witte katoen voor de ogen.
2 zwarte knoopjes voor het binnenste van de ogen.
1 markeerring (je kan hiervoor ook een paperclip gebruiken)
LIJFJE
- Kleur A. Maak een cirkel. Dit doe je als volgt : haak een ketting van 4 lossen en
vorm een cirkel door in de eerste steek een halve vaste te maken.
- rij 1 : haak 6 vasten in deze cirkel
(vergeet de mankeerring niet te plaatsen in de eerste steek)
- rij 2 : 2 vasten in elke steek (= 12 vasten)
- rij 3 : “haak 1 vaste in de eerste steek, 2 vasten in de volgende”
herhaal “ ” tot op het einde van de rij (= 18 vasten)
- rij 4 : “haak 1 vaste in de eerste steek, 1 vaste in de tweede steek, 2 vasten in
de derde steek”, herhaal “ ” tot op het einde van de rij (= 24 vasten)

- rij 5 : “haak 1 vaste in de eerste steek, 1 vaste in de tweede steek, 1 vaste in
de derde steek, 2 vasten in de vierde steek”, herhaal “ ” tot op het einde
van de rij (= 30 vasten)
- rij 6 : 1 vaste in elke steek
- rij 7-8 : verander in kleur B, 1 vaste in elke steek
- rij 9-10 : verander in kleur C, 1 vaste in elke steek
- rij 11-12 : verander in kleur D, 1 vaste in elke steek
- rij 13 : verander terug naar kleur A, 3 vasten, 2 steken samenhaken ,
resterende steken 1 vaste (= 29 steken)
- rij 14-19 : 1 vaste in elke steek
- rij 20 : 4 vasten, plooi het lijfje dubbel en haak 6 steken samen, daarna 1 halve
vaste in de rij lager, vul het uiltje op met pandavulling, haak de laatste
steken samen, eindig met een halve vaste.
OGEN
- maak een cirkel van 4 lossen (cf. begin lijfje)
- haak 3 lossen
- haak nog 11 stokjes in de cirkel
- sluit met een halve vaste in de bovenste steek van de 3 lossen
- naai de ogen op het lijfje
- naai de knopen in het midden van de oogjes
BEK
- haak 3 lossen, omdraaien
- haak 2 vasten, omdraaien
- haak 1 vaste, omdraaien
- eindig met een halve vaste
- naai het bekje onder tussen de ogen
AFWERKING
- knip 3 draadjes katoen van ca. 15 cm in kleur naar keuze
- haal deze door de bovenste hoeken en leg er een knoop in
- knip het overtallige katoen weg

