Delen of verkoop van dit patroon is niet toegestaan.

Haakpatroon Bloembol tulp
Vertaald door Daniëlle Grondman – Amigurumi Designs by Dani
Deze vertaling mag niet onderling gedeeld worden, alleen de link naar de vertaling.

© 2017 Vertaling door: Daniëlle Grondman – Amigurumi Designs by Dani.

Delen of verkoop van dit patroon is niet toegestaan.

Materialen:
3,0 mm haaknaald.
Garen: licht groen, midden groen, roze.
Veiligheids ogen (staat geen maat in het patroon)
Schaar.
Naald en draad (zwart en rood)
Fiberfilling.
Bloempot (ca. Ø 7 cm)
De bloembol wordt ca. 17 cm hoog.
Deze vertaling is gemaakt door Daniëlle Grondman – Amigurumi Designs by Dani vanaf
een gratis patroon van Handmade paradise. Deze vertaling mag niet onderling gedeeld
worden. Deel alleen de link naar dit patroon. Ik heb deze vertaling gemaakt aan de hand
van wat ik kon begrijpen, ik versta zelf geen Russisch.
De tulp is mijn eigen fototutorial. Deze mag op geen enkele manier gedeeld worden!
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Kleurschema
Dit kleurschema maakt het makkelijker met het kiezen van andere kleuren.

Kleur

Patroon onderdelen

Licht groen
Midden groen
Roze

Basiskleur lichaam
Bladeren
Tulp
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Lijfje (in licht groen en roze garen)
Vul het lijfje al hakend op met fiberfilling.
Licht groen garen:
Ronde 1:
haak een magische ring met 8 v (8)
Ronde 2:
2 v in elke v (16)
Ronde 3:
(1 v, 2 v in v) x8 (24)
Ronde 4:
(2 v, 2 v in v) x8 (32)
Ronde 5:
(3 v, 2 v in v) x8 (40)
Ronde 6:
Alleen achterste lus, 40 v (40)
Ronde 7-15:
40 v (40)
Ronde 16:
(6 v, 2sam) x5 (35)
Ronde 17:
(5 v, 2sam) x5 (30)
Ronde 18:
(4 v, 2sam) x5 (25)
Ronde 19:
(3 v, 2sam) x5 (20)
Ronde 20:
(2 v, 2sam) x5 (15)
Ronde 21:
(1 v, 2sam) x5 (10)
Nu begint het hoofd.
Ronde 22:
2 v in elke v (20)
Ronde 23:
2 v in elke v (40)
Ronde 24:
(4 v, 2 v in v) x8 (48)
Ronde 25:
(7 v, 2 v in v) x6 (54)
Ronde 26-33: 54 v (54)
Ronde 34:
(7 v, 2sam) x6 (48)
Ronde 35:
(6 v, 2sam) x6 (42)
Plaats de ogen tussen ronde 30 en 31. Houd 8 steken vrij tussen de ogen.
Ronde 36:
(5 v, 2sam) x6 (36)
Ronde 37:
(10 v, 2sam) x3 (33)
Ronde 38:
(9 v, 2sam) x3 (30)
Ronde 39:
(8 v, 2sam) x3 (27)
Ronde 40:
(7 v, 2sam) x3 (24)
Ronde 41:
(6 v, 2sam) x3 (21)
Ronde 42:
(5 v, 2sam) x3 (18)
Ronde 43:
(4 v, 2sam) x3 (15)
Ronde 44:
(3 v, 2sam) x3 (12)
Ronde 45:
(2 v, 2sam) x3 (9)
Ronde 46-53: 9 v (9)
Verander naar roze garen. Nu begint de tulp.
Ronde 54:
2 v in elke v (18)
Ronde 55:
(1 v, 2 v in v) x9 (27)
Ronde 56-64: 27 v (27)
Hecht af, laat een lange draad hangen.
Sla 8 steken over, haal de draad door de volgende steek heen (1). Sla weer 8 steken
over, haal de draad door de volgende steek heen (2). Haal nu de draad door de laatste
steek van ronde 64 heen (3) en trek aan.
Nu zijn er 3 openingen van 8 vasten. Naai iedere opening met 4 steken dicht.
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Armen (maak 2x in licht groen garen)
Vul de armen al hakend op met fiberfilling.
Het patroon van de armen kan ik niet vinden op de pagina.
Voor de armen (uitgaande van de foto’s) zou ik adviseren:
Ronde 1:
Ronde 2-9:

haak een magische ring met 8 v (8)
8 v (8)

Druk ronde 9 plat. Haak nu door 2 steken tegelijkertijd heen om de armen dicht te
haken, doe dit met 4 vasten.
Naai de armen vast tussen ronde 21 en 22 van het lijfje.

Blad (maak 2x in midden groen garen)
Haak om de lossenketting heen.
Ronde 1:
haak een ketting van 11 l
Ronde 2:
1 v in de 2e l vanaf de haak, 9 v, 2 l, ga door in de andere kant van de
lossenketting, 10 v, 1 l (12)
Hecht af met een hv in de losse waar de eerste v in is gehaakt. Laat een lange draad
hangen.
Naai de bladeren tussen ronde 45 en 49 van het lijfje.

Wenkbrauwen, wimpers en mond (in zwart en rood naaigaren)
Gebruik voor de wenkbrauwen en wimpers zwart naaigaren.
Gebruik voor de mond rood naaigaren.
Kijk naar onderstaande foto’s voor de plaatsing en vorm van alle onderdelen.

Veel plezier met de tulp bloembol!
Wilt u een andere bloem maken dan de tulp?
Kijk op google naar patronen van bloemen en haak deze i.p.v. de tulp.
De meeste bloemen zijn vast te maken aan het steeltje.
© Delen of verkoop van deze vertaling is niet toegestaan.
Dit is niet een door mij ontworpen patroon, maar wel mijn vertaling.
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