
Patroon TroostMonstertje 
Wij hebben weer een nieuw creatief Goed Doel! We gaan TroostMonstertjes haken :).

Hierbij ontvang je het haakpatroon van CreAtelier Doe 't lekker zelf. Als je lossen en vasten kunt haken, kun je dit 
behulpzame beestje maken :). Help je mee? 

Dit heb je nodig:   haaknaald nr.4   –  Phildar Cotton 4   –   rits van +/- 15 cm  –   vulling  –   wolnaald

>>> Het TroostMonstertje bestaat uit een hoofd + lijf (1 stuk), een mond-met-rits, twee paar oortjes, oogjes, armpjes 
en voetjes. De binnenkant van de mond wordt apart gehaakt en er met de rits ingezet. Je kunt voor de oogjes ook 
kant-en-klare oogjes gebruiken, maar zorg dan wel voor veiligheids-oogjes.

Nog even de betekenis van alle gebruikte tekens:
m+ = meerdering, dus twee vasten in een steek
2v = haak in de volgende 2 steken steeds 1 vaste
3v = haak in de volgende 3 steken steeds 1 vaste
enz.
* * = wat tussen sterretjes staat herhaal je zoveel x
(= ...v) = het aantal steken dat je na deze toer moet hebben

Daar gaan we dan!
We beginnen met het hoofd en haken in het rond zonder af te sluiten. Markeer steeds de eerste steek van je toer!!!

1. Maak een magische lus* (of haak twee lossen) en haak hierin 6 vasten (= 6 v)
2. m+ (= 12 v)
3. *v, m+* 6x (= 18 v)
4. *2v, m+* 6x (= 24 v)
5. *3v, m+* 6x (= 30 v)
6. 30 v
7. *4v, m+* 6x (= 36 v)
8. *5v, m+* 6x (= 42 v)
9. 42 v
10. *6v, m+* 6x (= 48 v)
11. *7v, m+* 6x (= 54 v)
12. 54 v
13. *8v, m+* 6x (= 60 v)

        14 t/m 23. 60 v
24. haak 17 vasten en 26 lossen, sla 26 vasten over en haak dan weer 17 vasten (60 v)
25. 60 v >>> haak 26 v op de lossen uit de vorige toer (je hebt nu de opening voor de mond gemaakt).
26. 60 v
27. 60 v

Je hebt nu het hoofd klaar. Hecht je werk nog niet af, want straks haken we het (gestreepte) lijfje hieraan verder. Maar 
we gaan eerst de mond maken, want nu kun je overal nog goed bij :). 
>>> Naai de rits met kleine steekjes in de opening van de mond. Let op dat de trekker van de rits uit de mond steekt! 
Zet de rits GOED VAST, want deze zal regelmatig door een kinderhandje open en dicht gedaan worden!!

De binnenkant van de mond begint met een ketting van 27 lossen (dit is inclusief de losse-die-telt-als-de-eerste-vaste).
We gaan 'rondom' deze ketting haken:

1. Begin in de 2de losse en haak 25 v en 3 v in de laatste losse (dit is om de bocht om te gaan).
2. Je haakt nu verder aan de andere kant van de ketting 25 v en 2 v in de laatste losse (hiermee ga je de bocht 
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om en kom je weer bij de eerste losse-die-telt-als-een-vaste die je hebt gemaakt).
3. Haak nu in iedere vaste een vaste totdat je mond diep genoeg is (+/- 10 toeren rondom).
4. Hecht netjes af en naai deze binnenkant met kleine steekjes in de opening van de mond (dit kan op het lint 

van de rits en anders gewoon aan je haakwerk).

Nu het moeilijkste gedeelte klaar is, haken we vrolijk verder aan het lijfje van ons ZorgenMonstertje :).
       28 t/m 55. 60 v
>>> In deze toeren kun je het 'pak' van je monster haken, bijvoorbeeld streepjes. Wissel dan steeds om de 4 toeren 
van kleur. Uiteraard kun je dit ook in 1 kleur houden of je fantasie de vrije loop laten; het mag allemaal! 

Hecht na deze 55 toeren netjes af.  Vul het hoofd en het lijf stevig op. Haak (of naai) de onderkant goed dicht.

De basis is klaar. Nu gaan we ervoor zorgen dat ons TroostMonstertje gaat 'leven' door hem/haar ogen, oren, armen 
en benen te geven:

Ogen (2x)
1. begin met zwart of een kleur (pupil) en maak een magische lus (of 2 lossen) en haak hierin 6 vasten (= 6 v)
2. m+ (= 12 v)
3. *v, m+* (= 18 v) >>> haak vanaf hier met wit (iris)
4. *2v, m+* (= 24 v)
5. afhechten en boven de mond opnaaien.

Oren (2x)
1. begin met een magische lus (of 2 lossen) en haak hierin 4 vasten
2. haak 1 losse, KEER en m+ in iedere steek (= 8 v)
3. haak 1 losse, KEER en *v, m+* (= 12 v) 
4. haak 1 losse, KEER en * 2v, m+* (= 16 v)
5. haak 1 losse, KEER, WISSEL VAN KLEUR en haak 16 v
6. haak 1 losse, KEER en haak 16 v
7. afhechten en boven op het hoofd vastnaaien (beetje rond trekken).

Armen (2x)
1. begin met een magische lus (of 2 lossen) en haak hierin 6 vasten
2. m+ (= 12 v)
3. *v, m+* (= 18 v)

        4 t/m 10. 18 v
        11.    opvullen en dicht haken. Laat een lange draad hangen waarmee je de armen aan het lijf vastzet.

Benen (2x)
1. begin met een magische lus (of 2 lossen) en haak hierin 6 vasten
2. m+ (= 12 v)
3. *v, m+* (= 18 v)
4. *2v, m+* (= 24 v)

        5 t/m 12. 24 v
        13.   opvullen en dicht haken. Laat een lange draad hangen waarmee je de benen onderaan het lijf vastzet.

>>> Zorg ervoor dat je alle losse onderdelen GOED VASTZET, zodat het geschikt is voor (kleine) kinderhandjes!

Nu is je TroostMonstertje helemaal KLAAR! 

>>> Super bedankt voor het haken, nu kan er weer een kind geholpen worden. Lever je creatie    
        in bij CreAtelier Doe 't lekker zelf  / VanVlietNaaimachines in de Houtmarktpassage 20 
       (beter bekend als de Singer-winkel :).
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