Pardoes
door Linda
Nodig
• Naalddikte: 3mm
• Draaddikte: 3–3,5mm
• Kleuren: rood, beige, geel, paars, donkerblauw, wit, zwart

Hoedje:
Begin met paars
• 1: Haak een magische ring van 4v (of haak 4 lossen, sluit de
ring en haak 4v) (4)
• 2: Haak 4v (4)
• 3: Haak 2v in elke v (8)
• 4: Haak 8v (8)
• 5: Haak 2v in elke 2e v (12)
• 6 & 7: Haak 12v (12)
Wissel naar blauw
• 8 & 9: haak 12v (12)
Wissel naar paars
• 10: Haak 2v in elke v, sluit de ring niet (24)
• 11: Werk nu terug, (2v, 2 samen)5x, 2v (17)
Trek aan het draadje aan de punt. Krul de rand naar boven,
vul eventueel met een beetje wol en hecht de draad af.

Het klosje
Draai een draadje 15x rond bijvoorbeeld een pen. Knoop er een
draadje omheen en trek aan. Knip aan 1 kant open. Rijg door
de andere kant een draadje en knoop het op tot een lengte van
1,5cm. Zet vast aan de punt van het paarse hoedje.

Romp
Vanwege de hoeveelheid kleurwisseling kun je het beste de
ongebruikte kleurdraad aan de achterzijde mee hechten in het
werk.
Begin met geel
• 1: Haak een magische ring van 6v (of haak 6 lossen, sluit de
ring en haak 6v) (6)
• 2: haak 2v in elke v (12)
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• 3: haak 2v in elke 2e v (18)
• 4: haak 2v in elke 3e v (24)
• 5: 6x: Rood (haak 1v), geel: (haak 2v, 2v in v) (30)
• 6: 6x: Rood (haak 2v), geel: (haak 3v) (30)
• 7: 6x: Rood (haak 3v), geel: (haak 2v) (30)
• 8: 6x: Rood (haak 4v), geel : (haak 1v)(30)
Ga verder met rood
• 9: (haak 3v 2 samen)6x (24)
• 10 t/m 13: 24v (24)
Markeer in de laatste regel de volgende steken met een los
draadje: 1, 5, 9, 13, 17, 21.
Herhaal het volgende deel 5x. waarbij elke keer opnieuw
de draad aangehecht wordt in de gemarkeerde steek.
• 9: Haak 4v, draai het werk om (4)
• 10: Haak 4v (4)
• 11: Haak 1 halve vaste, 2v, 1 halve vaste (2)
• 12: haak 2v
• 13: haak 1 halve vaste, 1v, 1halve vaste (1)
• 14: haak 1 losse.
Hecht de draden af. Borduur met gele draad een rand om
de punten van de romp heen.

Hoedje:
Begin met rood
• 1: Haak een magische ring van 6v (of haak 6 lossen, sluit de
ring en haak 6v) (6)
• 2: haak 2v in elke v (12)
• 3: haak 2v in elke 2e v (18) (Markeer de 1e en 10e steek
met een los draadje)
• 4: haak 2v in elke 3e v (24)
• 5: haak 24v (24)
• 6: haak 24v (24)
• 7: rood 6v, beige 5v, rood 13v (24)
• 8: rood 6v, beige 6v, rood 12v (24)
• 9: rood (4v, 2 samen); beige (4v, 2 samen 1v); rood (3r, 2
samen, 4v 2 samen) (20)
• 10: rood (3v, 2 samen, 1v); beige: (2v, samen, 1v); rood (2v,
2 samen, 3v, 2 samen) (16)
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• 11: rood (2v, 2 samen, 1v); beige (1v, 2 samen, 1v); rood
(1v, 2 samen, 2v, 2 samen) (12)
• 12: rood 4v, beige 4v, rood 4v (12)
• 13: rood 12v (12)
• 14: geel 12v (12), hecht af.
Laat de onderkant open en vul het hoofdje met wol.

Belletjes tentakels (2x)
• 1: Haak aan de zijkant van het hoofdje beginnend
op de plek van de markering 6 steken in een rondje. (6)
• 2 t/m 8: haak 6v (6v)
• 9: Haak kruislings 2 halve vaste en trek de draad aan.
Hang aan de draad een belletje en hecht af.
Buig de tentakels naar beneden en naai deze vast
aan het hoofdje.

Afwerking
Borduur oogjes en een mondje in het beige gedeelte van het
hoofdje. Naai het hoedje met het open stuk naar voren vast op
het hoofdje en naai het lijfje vast aan het hoofdje.

