Haakpatroon Pop Noortje: 23 cm hoogte. Met haaknaald 2,5
(wil je hem groter hebben dan gebruik je een grotere naald met daarbij behorende dikte garen.)
in toer 5 heb je de bobbelsteek nodig, kijk hier hoe die moet.. bobbelsteek haken - Google zoeken

Armen: 2x beige katoen garen, nld. 2,5
Gebruik een steekmarker in het begin van elke toer.
Toer 1: 6v. in magische ring (6v.)
Toer 2: 2v. in elke v. (12v.)
Toer 3: *3v., 2v. in de volg. v.* (3x) (15v.)
Toer 4: 15v.
Toer 5: 5v., *bobbelsteek in de volgende v.* 2x, 8v. (15v.) (de bobbelsteken zijn voor de
duim)
Toer 6: 15v.
Toer 7: *3v., 2v. samen haken,* (3x) (12v.)
Toer 8: *4v., 2v. samen haken,* (2x) (10v.)
Toer 9 t/m 18: 10v. (10 toeren)
Hand en arm vullen.
Leg de arm dubbel met de duim aan de zijkant, en haak de arm van boven met 4v. dicht,
dan afkanten en draad wegwerken.

1e Been: beige katoen garen, naald. 2,5
Toer 1: 9 losse, 7v., begin daarmee in de 2e v. vanaf de naald., 3v. in de volg. v., dan aan de
andere kant van de losse ketting 6v., 2v. in de volg. v. (18v.)
Toer 2: 2v. in de volg. v., 6v., 2v. in de volg. v., 3v. in de volg. v., 2v. in de volg. v., 6v., 2v. in
de volg. v., 3v. in de volg. v. (26v.)
Toer 3: 2v. in de volg. v., 8v., 2v. in de volg. v., *1v., 2v. in de volg.v.* 2x, 8v., *2v.in de
volg.v.,1v.* 2x. (32v.)
Toer 4: 32v. in de achterste lus.
Toer 5: 7v., 3x 2v. samen haken, 2v., 3x 2v. samen haken, 8v., 2v. samen haken, 1v. (25v.)
Toer 6: 6v., 2x 2v. samen haken, 2v., 2x 2v. samen haken, 9v. (21v.)
Toer 7: 5v., 4x 2v. samen haken, 8v. (17v.)
Toer 8: 5v., 2v. samen haken,1v., 2v. samen haken, 7v. (15v.)
Toer 9: bij het rechter been, 5v., 2v. samen haken, 8v. / en bij het linker been, 6v.,
2v. samen haken, 7v. (14v.)
Toer 10 t/m 21: 14v. (12 toeren) bij toer 15 ongeveer de voetjes en stukje been vullen.
Toer 22: deze toer gaan we maar tot de helft, om goed uit te komen, dus maar 7 v.
Toer 22,5: 2v., 2v. in de volg. v., 3v., 2v. in de volg. v., 2v., 2v. in de volg. v., 3v., 2v. in de
volg. v. (18v.)

2e Been: beige katoen garen, naald. 2,5

Volg de instructies van been 1, toer 1 t/m 21.
Toer 22: 14 v.
Toer 23: 2v., 2v. in de volg. v., 3v., 2v. in de volg. v., 2v., 2v. in de volg. v., 3v., 2v. in de
volg. v. (18v.)

Lichaam: beige katoen, nld.2,5
Om beide benen samen te voegen, ga je verder met 2 lossen, en ga verder waar je bij het
1e been gebleven was met 9v. in het 1e been, daar zet je de marker voor het begin van de
toerrondes.
Blijf in het rond haken.
Toer 24: Nog 9v. in been 1, 2v. in de 2 losse, 18v. in been 2, 2 v. in de 2 losse., 9v.(40v.)
Toer 25: 2v. in de volg. v., 19v., 2v. in de volg. v., 19v. (42v.)
Toer 26 t/m 29: 42v. (4 toeren)
Toer 30: *12v., 2v. samen haken* 3x (39v.)
Toer 31-32: 39v. (2 toeren)
Toer 33: *2v. samen haken, 11v.* 3x (36v.)
Toer 34-35: 36v. (2 toeren)
Toer 36: *10v., 2v. samen haken.* 3x (33v.)
Toer 37-39: 33v. (3 toeren)
Toer 40: *9v., 2v. samen haken,* 3x (30v.)
Toer 41: 30v.
Toer 42: 28v. de overgebleven 2 v. van deze toer, gebruiken we in toer 43
Toer 43: Vul nu ook het lichaam, en haak de armen aan de zijkant van het lichaam, zodat
de duimen naar voor wijzen. We beginnen deze toer door de arm tegen de zijkant te
leggen en tegen het lichaam aan samen te haken met de 2v. van de vorige toer en 2v. van
de nieuwe toer. Dan verder haken met 12v. en de 2e arm met 4v. mee haken. dan 8v., en
2v. boven de arm tot bij het begin van de nieuwe toer (32v.)

Schouder:

Toer 44: *1v., 2v. samen haken.* 10x (20v.)
Toer 45: *2v., 2v. samen haken.* 5x (15v.)
Hals stevig vullen.
Toer 46-47: 15v. (2 toeren)
Toer 48: 15v. in de achterste lus.
Toer 49 t/m 52: 15v. (4 toeren) verder vullen.
Toer 53: *1v., 2v. samen haken* 5x (10v.)
Toer 54: *2v. samen haken* 5x (5v.)
Hecht af met een lange draad, haal die door de overgebleven 5v., en trek stevig aan, tot
de hals goed sluit, en werk de draad weg.

Hoofd: beige katoen garen, naald. 2,5
Bevestig het garen in de hals, begin in de 1e v. van toer 48 in de voorste lus.
Toer 1: 1losse, 2v. in elke v. (30v.)
Toer 2: *4v. 2v. in de volg. v.* 6x (36v.)
Toer 3: *5v. 2v. in de volg. v.* 6x (42v.)
Toer 4: *6v., 2v. in de volg.v.* 6x (48v.)
Toer 5: *7v., 2v. in de volg. v.* 6x (54v.)
Toer 6 t/m 16: 54v. (11 toeren)
(plaats de ogen tussen toer 12 en 13, met 12 v. tussen de ogen in.)
Toer 17: *7v. , 2v. samen haken* 6x (48v.)
Toer 18: *6v., 2v. samen haken* 6x (42v.)
Toer 19: 42 v.
Toer 20: *5v., 2v. samen haken* 6x (36v.)
Toer 21: *4v., 2v. samen haken* 6x (30v.)
Toer 22: 30v.
Toer 23: *3v., 2v. samen haken* 6x (24v.)
Vul het hoofd stevig
Toer 24: *2v., 2v. samen haken* 6x (18v.)
Toer 25: *1v., 2v. samen haken* 6x (12v.)
Toer 26: *2v. samen haken* 6x (6v.)
Hecht af met een lange draad, haal die door de overgebleven 5v., en trek stevig aan, om
het hoofd te sluiten, en werk de draad weg.

(gehaakt oogje)
Ik heb hier deze oogjes gebruikt, maar op het einde zie je een foto met gehaakte oogjes
die erop genaaid zijn, uitleg hierover: haak een magische ring met dun zwart katoen, met
een h.v. sluiten en bij elkaar trekken. Dan met wit verder gaan, *2v. in elke volg. v.* 3x,
sluit dit met een h.v. en afkanten. Laat een draad over om met een stopnaald netjes af te
werken zodat er geen zwart meer te zien is in het wit van het oog. Werk de draad weg en
naai de oogjes op het hoofd met wit en zwart borduurgaren.

Haren: bruin katoen garen, naald. 2,5

Gebruik steekhouder bij ieder begin van de naald.
Toer 1: magische ring met 6v. (6v.)
Toer 2: 2v. in elke v. (12v.)
Toer 3: *1v., 2v. in volg. v.* 6x (18v.)
Toer 4: *2v., 2v. in volg. v.* 6x (24v.)
Toer 5: *3v., 2v. in volg. v.* 6x (30v.)
Toer 6: 30v.
Toer 7: *4v., 2v. in volg. v.* 6x (36v.)
Toer 8: *5v., 2v. in volg. v.* 6x (42v.)
Toer 9: 42v.
Toer10: *6v., 2v. in volg. v.* 6x (48v.)
Toer 11: *7v., 2v. in volg. v.* 6x (54v.)
Toer 12 t/m 17: 54v. (6 toeren) afkanten of verder met toer 18.
Nu allemaal draden op verschillende lengtes knippen en in de rand en verder, zoveel jij mooi vindt van het hoofd
haken, naald door het mutsje, draad dubbel , en aan de dichte kant oppakken, doorhalen en vasttrekken. Nu heb je
al 2 haren en zo ga je door met alle draden tot jij het genoeg vind.

Vind je dit lastig, dan kun je i.p.v. dit, toer 18 doen.

Toer 18: 1 h.v. *sla 2v. over, 5v. in volg. v., h.v. in volg. v.* 5x
Afkanten en afwerken.

Dit is een ander hoofdje, iets kleiner, maar het patroon is gemaakt op het
hoofd van Noortje. Ook bij dit kapsel kun je een bloemetje in het haar maken.

Bloemetje voor in het haar:

Toer 1: Magische ring met 5v.
Toer 2 t/m 6: in de 1e v. *1v., 2 losse, 1 stokje, 1 losse, 1 h.v. in de bovenste lus v.h. stokje,
2 losse, 1 h.v. in de 1e v.* herhaal dit nog 4x in elke volg. v.

Jurkje voor Noortje pop: Rood Bamboe katoen naald. 2,5
We beginnen met het rokgedeelte van de jurk.
Toer 1: 61 losse
Toer 2: 60v., waarvan de 1e v. in de 2e losse vanaf de naald, 1 keerlosse. (keren)

Toer 3: * in de 1e v. beginnen met 60 v., 1 keerlosse. (keren)*
Toer 4 t/m 7: herhaal toer 3, (4 toeren)
Toer 8: haal de uiteindes naar elkaar toe, zodat het een cirkel is. De uiteindes 4
steken op elkaar leggen en met 4v. tegen elkaar haken, dan verder haken tot einde
toer. 1 h.v. in de keerlosse van de vorige toer.
Toer 9: *1 keerlosse, 56v., 1 h.v. in de keerlosse v.h. begin, keren.*
Toer 10 t/m 19: herhaal toer 9, (10 toeren)
Het rokgedeelte is klaar, afkanten en draad wegwerken.
Dan beginnen we met het bovengedeelte,

Toer 1: haak v. in de andere kant van de 60 losse, aan de bovenzijde van het rokje. 1
keerlosse. (60v.)
Toer 2: 13v., *2v. samen haken,* 4x, 1 keerlosse. (56v.)
Toer 3: 6v., 2v. samen haken, *12v., 2v. samen haken,* 3x, 6v., 1 keerlosse. (52v.)
Toer 4: *11v., 2v. samen haken,* 4x 1 keerlosse. (48v.)
Toer 5: 5v., 2v. samen haken, *10v., 2v. samen haken,* 3x , 5v., 1 keerlosse. (44v.)
Toer 6: 13v., 2v. samen haken, 14v., 2v. samen haken, 13v., 1 keerlosse. (42v.)
Zet markeer spelden
Toer 7: 9v., 1 keerlosse, keren. 3v., 1keerlosse, keren. 3v., 1 keerlosse, keren, 1v.,
1h.v. afkanten. ( dit is de rechter achterkant/schouder.)
Toer 8: vanaf de 9e v. vanuit het armsgat beginnen naar midden achter, dus 9v.
afkanten en een draad van ong. 30 cm af knippen, haal met de stopnaald terug door
6v. en zet nog v. in de laatste 3v., 1 keerlosse en 3v. terug, 1 keerlosse, keren, 1v.,
1h.v. afkanten. ( dit is de linker achterkant/ schouder.)
Toer 9: vanaf de rechterachterkant/schouder 6v. overslaan, 12v., keren, 1 h.v., 10v.,
1 losse, keren, 3v., 1 losse, 3v., 1 losse, keren, 1 v., 1 h.v. afkanten en dan de andere
kant hetzelfde in tegenovergestelde richting.
Schouders aan elkaar naaien, en drukknoopjes aan de achterzijde naaien.
Mouwtjes voor de jurk: 2x Rose katoen garen, naald. 2,5
Toer 1: 16 losse
Toer 2: haak verder in de beginlosse, zodat je een cirkel krijgt met 16 v.
Toer 3 t/m 8: 16v.
Afkanten en naai het mouwtje vast in het armsgat met het begin van de tour onder
de arm, doe hetzelfde met het andere mouwtje. En haak een toer v. om de halslijn.

Nu moeten er nog witte stippen op het jurkje geborduurd worden en de schoentjes
horen er ook nog bij natuurlijk.

Schoentjes: begin met bruin, naald. 2,5

Toer 1: 10 losse,
Toer 2: 8v., begin daarmee in de 2e v. vanaf de naald., 3v. in de volg. v., dan aan de andere
kant van de losse ketting 7v., 2v. in de volg. v. (20v.)
Toer 3: 2v. in de volg. v., 7v., 2v. in de volg. v., 3v. in de volg. v., 2v. in de volg. v., 8v., 2v. in
de volg. v., 3v. in de volg. v. (28v.)
Toer 4: 2v. in de volg. v., 9v., 2v. in de volg. v., *1v., 2v. in de volg.v.* 2x, 9v., *2v.in de
volg.v.,1v.* 2x. (34v.)
Toer 5: 34v. in de achterste lus.
Toer 6: 8v., 3x 2v. samen haken, 2v., 3x 2v. samen haken, 9v., 2v. samen haken,
1v., waarvan je de laatste keer doorhalen, met rood moet doen, voor een mooiere
overgang. (27v.)
Ga nu verder met rood.
Toer 7: 9v., 2x 2v. samen haken, 2v., 2x 2v. samen haken, 10v. (23v.)
Toer 8: 9v., 2v. samen haken, 1v., 2v. samen haken, 8v., 2v. samen haken, 1h.v. afkanten
en een draad van 50 cm over laten om het riempje te haken.
Werk de draad door de volg. 4 v. heen en ga in de 5e v. verder met 12 l., keren en in de 2e
losse v.d. naald. verder gaan met 11v., 1h.v. in de beginrand. Afkanten en de draad aan de
achterkant door het riempje halen tot het uiteinde. Doe het schoentje nu aan en zet het
bandje met een paar steekjes vast, in de 3e v. na de 2v. samen gehaakte, van af de
voorkant.

Hier zie je het verschil van de oogjes

Verder zijn er nog wimpers, wenkbrauwen, sproetjes en streepjes aan de
mondhoeken geborduurd. En is een beetje rouge voor de wangetjes aangebracht.
Nog een ander jurkje, dat je erbij kunt maken:
Begin met wit garen.
Toer 1: 29 losse, begin in de 2e l. vanaf de naald. met 3v., 3v. in volg. v., 6v., 3v. in volg. v.,
6v., 3v. in volg. v., 6v., 3v. in volg. v., 3v. (36v.)
Toer 2: 1l., 1v in dezelfde st., 3v., 3v. in de volg. v., 8v., 3v. in de volg. v.,8v., 3v. in volg. v.,
8v., 3v. in volg. v., 4v. (44v.)
Toer 3: 1 keer keren, 1v. in dezelfde st., en nog 5v., 3l., sla 10v. over, 12v., 3l., sla 10v.
over, 6v. (30v.)
Toer 4: 1l., 1v. in dezelfde st. vervolgens 4v., 2v. in volg. v., 3v., 2v. in volg.v.,10v., 2v. in
volg. v.,3v., 2v. in volg. v., 5v. (34v.)
Werk nu in ronde’ s , ga verder met rood garen.
Toer 5: 2losse, keer. 1v. in dezelfde v. en vervolgens 6v., 2v. in de volg. v., 3v., 2v. in de
volg. v., 12v., 2v. in de volg. v., 4v., 2v. in de volg. v., 5v. doe mee met de eerste gemaakte
v. (38v)
Pas nu de jurk bij de pop, als deze te strak is dan een grotere haaknaald gebruiken.
Toer 6: 2 l., 1v. in dezelfde st. en vervolgens 6v., 2v. in de volg. v., 4v., 2v. in de volg. v.,
13v., 2v. in de volg. v.,5v., 2v. in de volg. v., 5v., samenvoegen. (42v.)
Toer 7 t/m 9: 2 l., 42v.
Toer 10: 1 l., *1v., sla 2v. over, 5v. in de volg. v., sla 2v. over, * tot einde toer.

Wil je het jurkje wat langer, dan kan dat natuurlijk ook.

