Amigurumi Designs by Dani

Mini rat patroon

Delen of verkoop van dit patroon is niet toegestaan. © www.amigurumidesigns.nl

Materialen:
3,0 mm haaknaald.
Garen: licht roze en beige.
8 mm veiligheids ogen.
Schaar.
Fiberfilling.
De mini rat wordt ca. 10 cm hoog.

Garen informatie
Ik haak met garen voor haaknaald 4-5. Pas de haaknaald op uw garen aan.
Ik gebruik maximaal 100 gram acryl garen (241 meter) mits anders aangegeven staat.
Gebruik 1 haaknaald kleiner dan op de wikkel om gaten in uw werk te voorkomen.
Dit is een goed patroon voor uw restjes aangezien er weinig garen gebruikt wordt.
Bij gebruik van katoen garen wordt het resultaat kleiner, neem dan ook kleinere oogjes.

Haaktermen
L
Hv
V
2sam
(..) x..

=
=
=
=
=

Losse
Halve vaste
Vaste
2 samen haken
Alles tussen (..) zo vaak haken als achter x..

Kleurschema
Dit kleurschema maakt het makkelijker met het kiezen van andere kleuren.

Kleur

Patroon onderdelen

Beige
Licht roze

Basiskleur lichaam, haar
Neus, oren, handen, voeten, staart

Gehaakte producten gemaakt vanaf dit patroon
mogen verkocht worden. Vernoem hierbij wel
mijn patroon en vermeld mijn website.
Dank u wel.
www.amigurumidesigns.nl
Stuur een mail voor vragen en/of opmerkingen naar:
info@amigurumidesigns.nl
Geeft u mijn Facebook pagina ook een like?
Hier plaats ik alle updates over nieuwe patronen,
give-aways, CAL’s en materialen.
www.facebook.com/amigurumidesignsbydani
Tekst en foto’s © 2017 Amigurumi Designs by Dani
Dit patroon is alleen voor persoonlijk gebruik!
Dit patroon, of delen hiervan, mag op geen enkele
manier aangepast, doorverkocht, openbaar gemaakt
of gedeeld worden.
Gebruik geen foto’s zonder schriftelijke toestemming.
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Kleine rat
De mini rat is de verkleinde en gratis
variant van de kleine rat.
De kleine rat was mijn eerste
ontwerp en is het begin van
Amigurumi Designs by Dani geweest.
Dit patroon blijft ondanks alle
andere ontwerpen toch mijn favoriet.
Het patroon van de kleine rat is
verkrijgbaar op mijn website.

Mini rat patroon:
Lijfje (in beige garen)
Ronde
Ronde
Ronde
Ronde
Ronde
Ronde
Ronde
Ronde
Ronde
Ronde

1:
2:
3:
4:
5-8:
9:
10-11:
12:
13:
14:

haak een magische ring met 6 v (6)
2 v in elke v (12)
(1 v, 2 v in v) x6 (18)
(2 v, 2 v in v) x6 (24)
24 v (24)
(2 v, 2sam) x6 (18)
18 v (18)
(1 v, 2sam) x6 (12)
12 v (12)
(2 v, 2sam) x3 (9)

Hecht af met een hv, laat een lange draad hangen.
Vul het lijfje met fiberfilling.
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Hoofd (in beige en licht roze garen)
Licht roze garen:
Ronde 1:
haak een magische ring met 4 v (4)
Ronde 2:
(1 v, 2 v in v) x2 (6)
Ronde 3:
(1 v, 2sam) x2 (4)
Verander naar beige garen.
Ronde 4:
(1 v, 2 v in v) x2 (6)
Ronde 5:
(1 v, 2 v v) x3 (9)
Ronde 6:
9 v (9)
Ronde 7:
(2 v, 2 v in v) x3 (12)
Ronde 8:
12 v (12)
Ronde 9:
(3 v, 2 v in v) x3 (15)
Ronde 10:
15 v (15)
Plaats een steekmarkeerder in de huidige steek. Plaats in de volgende ronde een
steekmarkeerder in de steek na de (2 v in v) x3. Hier komen later de ogen.
Ronde 11:
(2 v in v) x3, 12 v (18)
Ronde 12-16: 18 v (18)
Plaats de 8 mm oogjes in de steken met de steekmarkeerders.
Ronde 17:
(1 v, 2sam) x6 (12)
Vul het hoofdje met fiber filling.
Ronde 18:
(2sam) x6 (6)
Hecht af, laat een lange draad hangen.
Weef de draad door de voorste lussen van de laatste 6 steken en trek aan.
Werk de draad weg en naai het hoofd op het lijfje.
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Oren (maak 2x in beige en licht roze garen)
Binnenoor (maak 2x in licht roze garen)
Ronde 1:

haak een magische ring met 6 v (6)

Hecht af met een hv in de 1e v.

Buitenoor (maak 2x in beige garen)
Ronde 1:
haak een magische ring met 6 v, sluit de ring met een hv in de 1 e v (6)
Leg beide oordelen met de verkeerde kant op elkaar.
Haak door beide cirkels tegelijkertijd heen.
Ronde 2:
2 v in elke v (12)
Ronde 3:
12 v (12)
Hecht af met een hv, laat een lange draad hangen.
Naai de oren op het hoofd tussen ronde 13 en 14.
Houd 1 steek vrij tussen de oren.

Armen (maak 2x in licht roze en beige garen)
Voorbeeld van het oor van de kleine rat.
Licht roze garen:
Ronde 1:
haak een magische ring met 4 v (4)
Ronde 2:
(1 v, 2 v in v) x2 (6)
Verander naar beige garen.
Ronde 3-7:
6 v (6)
Vul de armen losjes met fiberfilling.
Druk ronde 7 plat. Haak nu door 2 steken tegelijk heen om de armen dicht te haken, doe
dit met 3 vasten.

Hecht af, laat een lange draad hangen.
Naai de armen op de zijkant van het lijfje tussen ronde 12 en 13.

Benen (maak 2x in licht roze en beige garen)
Licht roze garen:
Ronde 1:
haak een magische ring met 4 v (4)
Ronde 2:
(1 v, 2 v in v) x2 (6)
Verander naar beige garen.
Ronde 3-7:
6 v (6)
Hecht af, laat een lange draad hangen. Vul de benen losjes met fiberfilling.
Naai de benen tussen ronde 3 en 6 van het lijfje. Houd 1 steek vrij tussen de benen.
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Staart (in licht roze garen)
Ronde 1:
Ronde 2:

haak een lossenketting van 16 l
1 hv in de 2e l vanaf de haak, 14 hv (15)

Hecht af, laat een lange draad hangen.
Naai de staart in het midden aan de achterkant van het lijfje tussen ronde 3 en 4.

Haren (in beige garen)
Knip 4 draden af van 10 cm. Maak deze vast tussen de oren in het hoofd. Doe dit door 2
draden dubbel te vouwen, de lus door een steek halen, draden door de lus, aantrekken.
Doe dit nogmaals op de toer erachter.
Trek het garen uit elkaar. Knip de haren af op 2 cm en spreid ze uit op het hoofd.

Gehaakte producten gemaakt vanaf dit patroon
mogen verkocht worden. Vernoem hierbij wel
mijn patroon en vermeld mijn website.
Dank u wel.
www.amigurumidesigns.nl
Heeft u de mini rat af? Stuur dan graag
een foto naar onderstaand adres:
info@amigurumidesigns.nl
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