
Vleugels:
Garen: Wit DMC Cotton Perle glansgaren.
-Start bij de pijl in het patroon: Haak 10 losse-n
-de laatste 3 vormen lossen het eerste dubbele stokje in de reeks van 7 losse-n,
-haak 1 dubbelstokje in de 5e losse,
-haak volgens het patroon 6 drie-dubbele stokjes in de volgende 6e, 7e en 8e losse, 
-haak 1 dubbelstokje in de 8e losse,
-haak 1 stokje in de 9e losse en 4 stokjes in de 10e losse,
-haak een enkele losse als overgang naar de volgende rij:
-haak 3 vaste-n bovenop de stokjes van de vorige rij, en
-volg het patroon van de bovenste rij als in de tekening,
-totaan het einde van de vleugelpunt,
-haak 12 ‘veertjes’ in de zij en onderkant van de vleugel als in het patroon:
-haak *2 losse-n, 1 vaste,* en herhaal vanaf * totaan de andere vleugelpunt en
-hecht de draad af.

-Haak de 2e vleugel identiek aan de eerste.

Hoofdje:
Garen: Wit en Geel DMC Cotton Perle glansgaren.
-Haak een bolvorm: je begint met een lus van 4losse-n, 
-haak daarop 5 vaste-n, en meerder in 6 rijen naar 20 vaste-n:
-meerderen doe je door 2 vasten in 1 lus te haken, en:
-om een mooie bol te haken, meerder je aanvankelijk veel steken, 
-en de laatste 2 rijen meerder je nog nauwelijks...
-Hecht na de 6e rij geel DMCgaren aan, en minder in 5 rijen naar 1 afhechtsteek, maar:
-vul het hoofdje met watten vóór het gat bovenop het hoofdje door de minderingen te klein wordt.

De haren: 17 losse draden van ± 25 centimeter, waarmee je per draadje 2 haren maakt
-haal met een haaknaald het midden van de haardraad  door een lusje van de  eerste gele rij, 
-en haal de uiteinden van de draad door dit lusje, en trek ze aan: de haar zit nu stevig vast.
-laat de plek waar ogen (2 kralen) en mond (rood borduren) komen vrij. 

Legenda:

losse

halve vaste

vaste

stokje

dubbel stokje

driedubbel stokje

Haakpatroon voor kerst-engeltje
- van DMC glansgaren (dik)

door: Jolie van der Klis, mei - december 2010

Tijdens een regenachtige voorjaarsvakantie,
bedacht ik dit engeltje - en haakte er 3, van 
restjes dik DMC Cotton Perle glansgaren.

Het patroon is zorgvuldig uitgeteld en getekend,
een heidens karwei, viel me op ;-)
Toch kan het zijn dat ieders haaksteek iets afwijkt,
en uw engeltje iets anders zal zijn dan op de foto.
De vleugeltjes heb ik 3maal verschillend gehaakt,
hiernaast het patroon van het mooistgelukte
vleugelpaar:

zie volgende pagina voor het lij�e
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Lij�e: verschillende kleuren geel DMC-garen   (DMC Coton Perle 1, per streng 20 gram)
-Start met: een lus van 10 losse-n
-haak daarop *3 stokjes, 6 losse-n* en  herhaal van * tot* nog 5 keer
-2e rij: haak in elke “lus” van 6 lossen *5 stokjes, 7 losse-n, 5 stokjes*,
-3e rij:  haak in elke “lus” van 7 lossen *4 stokjes, 5 losse-n, 4 stokjes, gevolgd door 3 overbruggingslosse-n*
-4e rij:  haak in elke “lus” van 5 lossen *3 stokjes, 4 losse-n, 3 stokjes, gevolgd door 6 overbruggingslosse-n,
1 halve vaste in de  middelste van de 3 overbruggingslosse-n van de 3e rij, 
en weer 6  overbruggingslosse-n naar de volgende punt*,
-5e (= laatste) rij: haak in elke “lus” van 4 lossen *2 stokjes, 3 losse-n, 2 stokjes, gevolgd door 8 overbruggingslosse-n,
1 halve in het midden van de 6 overbruggingslosse-n van de 4e rij, 3 losse-n, 1 halve vaste, 
en weer 8  overbruggingslosse-n naar de volgende punt*, herhaal 5 keer en hecht de draad af.

Naai het hoofdje op het midden van het “lij�e” en naai de vleugeltjes op de “rug.”
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