Gehaakt Olifantje

TIP VOOR DE VULLING:
Vul het dier gaandeweg met wat kussenvulling terwijl u het haakt.
TIP VOOR HET HAKEN:
Begin elke v toer met 1 l (dit vervangt niet de eerste v) en eindig met 1 hv in eerste v van het begin van de
toer. Keer elke v toer met 1 l - dit vervangt niet de eerste v op de toer.
TIP VOOR HET MINDEREN: V:
steek de haak in de eerste st en haal de draad door, steek de haak in de volgende st en haal de draad door,
maak 1 omsl en haal de draad door alle 3 lussen op de haak.
STK:
haak een stk, maar wacht met de laatste doorhaling, haak nog een stk en haal bij de laatste doorhaling de
draad door alle lussen op de haak.
---------------------------------------------------------OLIFANT:
Wordt vanaf de achterkant van het lijf gehaakt tot aan de kop en tot slot haakt u de slurf. Haak dan oren,
poten en staart en zet ze vast aan het einde. LEES TIP VOOR DE VULLING!
LIJF, KOP EN SLURF:
Haak 4 l met grijs en haaknld 3 mm en vorm een ring met 1 hv in eerste l. LEES TIP VOOR HET HAKEN!
TOER 1: haak 6 v in l-ring - toer begint midden onder de olifant.
TOER 2: haak 2 v in elke v = 12 v.
TOER 3: haak * 1 v in eerste v, 2 v in volgende v *, herhaal van *-* de hele toer = 18 v.
TOER 4: haak * 1 v in elke van de eerste 2 v, 2 v in volgende v *, herhaal van *-* de hele toer = 24 v.
TOER 5: haak * 1 v in elke van de eerste 3 v, 2 v in volgende v *, herhaal van *-* de hele toer = 30 v.
TOER 6-17: haak 1 v in elke v.
TOER 18: haak de eerste 4 v 2 aan 2 samen – ZIE TIP VOOR HET MINDEREN, haak dan 1 v in elke van de
volgende 22 v, haak dan de laatste 4 v 2 aan 2 samen = 26 v.
TOER 19: haak de eerste 4 v 2 aan 2 samen, haak dan 1 v in elke van de volgende 18 v, haak dan de laatste 4
v 2 aan 2 samen = 22 v.
TOER 20: haak 1 v in elke van de eerste 20 v, keer met 1 l, haak dan heen en weer voor de kop.
TOER 21 (verkeerde kant): sla de eerste 2 v over, haak 1 v in elke van de volgende 15 v, keer met 1 l.
TOER 22 (goede kant): sla de eerste 2 v over, haak 1 v in elke van de volgende 12 v, keer met 1 l.
TOER 23: sla de eerste 2 v over, haak 1 v in elke van de volgende 9 v, keer met 1 l.
TOER 24: sla de eerste 2 v over, haak 1 v in elke van de volgende 6 v, keer met 1 l.
TOER 25: sla de eerste 2 v over, haak 1 v in elke van de volgende 3 v, keer met 1 l.
TOER 26: haak nu weer in de rondte - haak 26 v langs de hele opening.
TOER 27: haak 1 v in elke v.
TOER 28: haak 1 v in elke v en minder TEGELIJKERTIJD 6 v gelijkmatig = 20 v.
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TOER 29: haak 1 v in elke v. TOER 30: haak als de 28e toer = 14 v.
TOER 31: haak 1 v in elke v maar haak de 2 v midden boven op de kop samen = 13 v.
TOER 32-35: haak elke toer als de 31e toer (= 9 v na 35e toer).
TOER 36-38: haak 1 v in elke v.
TOER 39: haak 1 v in elke v maar haak de 2 v onder de slurf samen = 8 v.
TOER 40-41: haak elke toer als de 39e toer (= 6 v na de 41e toer). Hecht de draad af (maak de punt niet
dicht, de slurf moet open zijn middenvoor.

OOR:
Maak 2 oren in grijs en 2 oren in lichtroze met haaknld 4 mm als volgt:
TOER 1: haak 7 l, keer en haak 1 stk in 3e l vanaf haak, 1 stk in elke van de volgende 4 l = 5 stk en 3 l.
TOER 2: haak 3 l, 1 stk in eerste stk, 2 stk in volgende stk, 1 stk in volgende stk, 2 stk in volgende stk, 1 stk in
laatste stk = 7 stk en 3 l.
TOER 3: haak 3 l, 1 stk in eerste stk, 2 stk in volgende stk, 1 stk in elke van de volgende 3 stk, 2 stk in
volgende stk, 1 stk in laatste stk = 9 stk en 3 l.
TOER 4: haak 3 l, 1 stk in eerste stk, haak 2 stk samen – zie TIP VOOR HET MINDEREN, 1 stk in elke van de
volgende 3 stk, haak 2 stk samen, 1 stk in laatste stk = 7 stk en 3 l.
TOER 5: haak 3 l, 1 stk in eerste stk, haak 2 stk samen, 1 stk in volgende stk, haak 2 stk samen, 1 stk in
laatste stk = 5 stk en 3 l.
TOER 6: haak v rondom het hele oor, keer het werk niet. Begin met 1 l en 2 v in buitenste stk van vorige
toer, * 1 v tussen volgende toer, 2 v in buitenste stk van 3 l van volgende toer *, herhaal van *-* nog 3 keer,
1 l, 1 v in elke van de volgende 4 stk, 1 l, 2 v in buitenste stk van volgende toer, herhaal van *-* 4 keer, 1 l, 1
v in elke van de volgende 4 stk en eindig met 1 hv in eerste l van het begin van de toer.
Leg de oren op elkaar met grijs boven en roze onder.
Haak ze samen met grijs als volgt: 1 hv in elke v op toer, haak door beide lagen heen maar haak alleen in
achterste lus van st van bovenste oren en alleen in voorste lus van st van achterste oren. Naai oren op elke
kant van hoofd, 1e toer = bovenkant van oor.
POOT:
Haak 4 l met grijs en vorm een ring met 1 hv in eerste l.
TOER 1: 6 v in l-ring.
TOER 2: 2 v in elke v = 12 v.
TOER 3-7: 1 v in elke v. Hecht de draad af. Haak zo in totaal 4 poten. Vul ze met wat kussenvulling en naai
ze onder het lijf. STAART: Haak 7 l met grijs, haak dan 3 hstk in 2e l vanaf haak, dan 1 hv in elke van de
laatste 5 l, hecht de draad af en naai de staart op de achterkant van het lijf zodat hij naar beneden hangt.
SLAGTANDEN:
Haak 4 l met naturel, keer en haak 1 hv in 2e l vanaf haak, dan 1 v in elke van de laatste 2 l. Hecht de draad
af. Haak nog een tand en naai ze dan aan elke kant van de slurf.
Borduur ogen en mond met zwart.
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