Knuffeldoek “ Oopsie Daisy”

DONEER VOOR EEN PATROON :)
Het grootste gedeelte van mijn patronen zijn gratis, je kunt
ze vinden op mijn webblog onder het kopje "patronen"
www.janiceevelife.be of in de Facebook groep van Janice EVE
onder het kopje "bestanden".

Ik wil de patronen graag gratis houden voor iedereen.
Dus ook voor mensen die het gewoonweg niet kunnen betalen.
Maar omdat er toch enige tijd kost om een patroon te maken,
en ik ook kosten maak om bijvoorbeeld video tutorials te laten
maken of test haaksters materialen toestuur,
wil ik jullie vragen, wanneer je mijn patronen waardeert en het kan
missen of jullie dan een kleine donatie willen doen.
Het is uiteraard vrijblijvend, maar je helpt mij er ontzettend mee om
het "gratis" te blijven doen en een donatie is € 2,50.
Voor dit bedrag maak je mij dan blij en ook veel haak(st)ers met een
wat kleinere portemonnee. Dan kan ik blijven doen wat ik zo graag doe,
zoveel mogelijk mensen blij maken ❤
Alvast bedankt namens mij en iedereen!!
Link naar de webshop voor donatie:
https://www.janiceeve.be/webshop/patronen/detail/1063/doneer-.html
Compleet pakket om deze Oopsie Daisy Knuffeldoek te haken link :
https://www.janiceeve.be/webshop/janice-evehaakpakketten/detail/1129/knuffeldoek-oopsie-daisy.html

Benodigdheden:
-

Scheepjes Catona 208 geel 1x 25 gram
Scheepjes Catona 106 wit 1x 25 gram
Scheepjes Softfun 2517 groen 2 bollen
Stukje van 5 meter zwart garen voor mond en ogen te borduren/haken
Rammeltje
Bijtring (doorsnee 8,5 cm )
Beetje vul materiaal

-

Haaknaald 2,5 mm

-

Haaknaald 3 mm

-

Tunische haaknaald 3,5 mm

-

Stopnaald

-

Schaartje

-

Schaar

Patroon Oopsie Daisy bloem
We beginnen met het hart van de bloem in de kleur 208 geel met haaknaald 2,5 mm
-

Maak een magische cirkel
1 losse, 8 vasten in de magische cirkel en sluit de toer met een halve vaste in je
eerste vaste. (8)

-

1 losse, keer je werk, in iedere vaste 2 vasten, sluit de toer met een halve vaste in
je eerste vaste. (16)

-

1 losse, keer je werk, in iedere 2de vaste 2 vasten, sluit de toer met een halve vaste
in je eerste vaste. (24)

-

1 losse, keer je werk, in iedere 3de vaste 2 vasten, sluit de toer met een halve vaste
in je eerste vaste. (32)

-

1 losse, keer je werk, in iedere 4de vaste 2 vasten, sluit de toer met een halve vaste
in je eerste vaste. (40)

-

Haak nu nog 3 toeren 40 vasten, sluit je werk telkens met een halve vaste op je
eerste vaste van de toer en keer bij elke toer.

In totaal heb je bij deze cirkel nu 8 toeren rond gehaakt. Haak nu nog een 2de cirkel in het
geel.
GEZICHTJE
Mondje
Haak nu met een stukje zwart garen het mondje van je Oopsie Daisy.
Tel vanaf het midden naar je 4de toer en haak met de toer 8 halve vaste mee voor het
mondje. Haal al de draden naar achter en werk ze aan de achterkant weg.
Oogjes
Borduur nu 2 steken boven de uiteinden van het mondje 2 oogjes.
Je zou ook veiligheid oogjes kunnen gebruiken, maar ik borduur ze liever, het zekere
voor het onzekere ;)
DICHT NAAIEN VAN HET HART VAN DE BLOEM

Haak met 40 vasten rondom de 2 cirkeltjes en door alle lusjes de 2 cirkeltjes aan elkaar,
als je iets meer als de helft dicht hebt gehaakt, stop dan de vulling en het rammeltje erin
en haak hem dan zo verder dicht. Zorg ervoor dat het rammeltje rondom bedekt is met
vulling.
BLOEMENKROON – BLAADJES
Hecht nu met de witte Catona 106 en haaknaald 2,5 mm aan bij eenwillekeurige vaste
aan, waarmee je net het hart gesloten hebt.
-

* 5 lossen, haak in dezelfde steek nog 7 “4 dubbele stokjes” ( 4 omslagen) en
maak er een popcornsteek (8) van
< popcornsteek = trek je lus wat langer na je laatste 7de “4 dubbele stokje”, haal je
haaknaald eruit en steek het door het “ V-tje” van je 5 de lossen van het eerste 4
dubbele stokje, trek vervolgens de lus van het laatste 4 dubbele stokje er
doorheen en trek samen>
1 losse, zet vast in de volgende vaste van je bloemenhart met een halve vaste en
ga met een halve vaste naar de volgende steek.* HERHAAL *….*
Sluit de toer met een halve vaste in de steek waar je de eerste 5 lossen haakte. (in
de gele toer). Hecht af en werk al je draadjes weg.

KRONKELTJES
Haak met de Softfun 2517 en haaknaald 3,5mm
Lange kronkel
-

Haak 44 lossen +2=(je eerste halve stokje)
Haak nu in iedere steek 3 halve stokjes in 1 steek.
Hecht af en laat de staartjes wat langer voor het vast naaien.

Korte Kronkel
-

Haak 29 lossen +2=(je eerste halve stokje)
Haak nu in iedere steek 3 halve stokjes in 1 steek.
Hecht af en laat de staartjes wat langer voor het vast naaien.

NAAI NU DE 2 KRONKELTJES ACHTER AAN JE OOPSIE DAISY VAST.
Ik deed dit aan de rechterkant maar doe dat lekker naar eigen inzicht ☺
Je rammel Oopsie Daisy is nu klaar en we gaan nu eerst verder met het doekje.
DOEKJE

Het doekje gaan we tunisch haken met de knitstitch oftewel Tricosteek.
Hieronder de beschrijving van hoe je de steek maakt en daarbij heeft onze lieve Mike
van Mikes Creatieve Wereld ook een prachtige tutorial hiervan hoe je deze mooie steek
maakt!
Link video tutorial tricosteek /knit stitch Mike :
https://youtu.be/KPOBluE0k5c

Voor het doekje haak je met Softfun 2517 groen met de tunische haaknaald 3,5 mm
Haak 50 lossen
Haal uit elke losse een lus op en laat deze op de naald staan.
Haal vervolgens 1 lus af, door de draad om de naald te slaan, en 1 lus af te halen.
Sla vervolgens, tot je nog 1 lus op de naald hebt, de draad om de naald, en haal telkens 2 lussen af
Nu starten met de knit stitch.
Steek de naald door het voorste verticale lusje wat je ziet, en steek door naar achteren. Je naald gaat dus door de
steek heen naar achteren toe. Sla de draad om je naald, en haal een lus op.
Doe dit tot het eind van al je steken.
In de laatste steek, steek je je naald door de volledige lus heen, zodat je de kantsteek volledig op je naald hebt
staan, hieruit haal je ook weer een lus.
Vervolgens ga je weer steken afhalen, eerst de draad omslaan, en 1 lus afhalen, daarna omslaan, en 2 lussen
afhalen tot je nog 1 lus op je naald hebt staan.
Blijft deze 2 stappen herhalen, totdat je 47 toeren hebt gemaakt.

Hecht af !
RAND VAN HET DOEKJE
-

Hecht willekeurig ergens aan met Catona 106 wit met haaknaald 3 mm, en haak in ieder “V-tje “ een
half stokje aan de boven en onderkant, aan de zijkanten haak je op iedere toer 1 half stokje, in de
hoeken haak je 3 halve stokjes in 1 steek, sluit de toer met een halve vaste in je eerste halve stokje.

-

Hecht aan met Catona 208 geel en haak in iedere steek 1 half stokje, op de hoeken haak je 3 halve
stokjes in de middelste steek van je hoek van de vorige toer, sluit de toer met een halve vaste

-

Hecht nu aan met Softfun 2517 groen en haak in iedere steek een halve vaste, in de hoeken niet
meerderen en overal rondom 1 halve vaste in 1 steek, sluit de toer om in je eerste halve vaste nog een
keer in te steken en hecht de draad dan af naar achteren en werk de draad dan weg aan de achterkant
van de doek.

-

Werk alle losse draadjes weg van de doek.

OOPSIE DAISY VAST MAKEN AAN DE DOEK EN DE DOEK AAN DE RING
Naai nu de Oopsie Daisy vast in de linker bovenhoek, ongeveer op de 9de toer van boven gezien van de
trico steek en van links naar rechts gezien ca. op de 8ste / 9de steek van de toer trico steek.
Zet goed stevig vast en werk de draadjes gelijk weg.
Naai nu de punt van de doek om de ring. Trek de punt van de doek waar de Oopsie Daisy zit door de
ring en trek hem goed strak naar beneden, zodat hij redelijk strak om de ring komt, naai hem vast en
steek het draad voor de stevigheid nogmaals door de onderkant van de Oopsie Daisy.
Hecht af en werk je draadjes weg.
BLOEMETJE IN DE ONDERSTE PUNT VAN DE DOEK
Haak met Catona 208 geel en haaknaald 2,5 mm

-

Magische ring
1 losse, 15 vasten in de magische ring en sluit met een halve vaste in je eerste vaste.
Hecht aan met Catona 106 wit, * 3 lossen, in dezelfde steek nog 4 stokjes en maak er een
popcornsteek(5) van, zet vast in de volgende steek met een halve vaste en ga met een halve vaste naar je
volgende steek * HERHAAL *….* sluit de toer met een halve vaste in de eerste steek van de eerste
toer. (geel) Hecht af en werk de draadjes aan de achterkant weg.
- Naai nu met Softfun 2517 groen het bloemetje vast in de onderste punt van de doek, doe dit met een
kruisje in het hart van de bloem en zorg dat je hem goed strak vast zet aan de doek, werk al je draadjes
aan de achterkant weg.
Yes ze is nu helemaal af! En helemaal klaar om met een lief kindje te gaan knuffelen ☺
Bedankt dat je dit patroon wilde maken, ik hoop dat je er net zoveel plezier in hebt gehad, als dat ik erin
had!
Ik zou het leuk vinden als je jouw versie met mij wilt delen, ik word altijd zo blij om jullie versies te
zien ☺ Wil je hem met me delen, Tag me dan even met @evakramer en gebruik daarbij de hashtags
#janiceeve #janiceeveoopsiedaisy #janiceeve6 zo kan ik ze ook makkelijk vinden en bewonderen!
Ik zie uit naar jullie Oopsie Daisy’s…. SUPER BEDANKT ALVAST!!
Dit patroon heeft copyright en mag niet zomaar gekopieerd worden of verspreid worden. Wil je het
patroon delen, plaats dan een link naar mijn webblog waar je dit patroon vond.
Mag je geen link delen ergens, benoem dan Janice EVE, patroon “ Knuffeldoek Oopsie Daisy” en vertel
ze dat het patroon terug te vinden is op mijn webblog!
Dan maak je mij super blij ☺
Mocht je ergens niet uitkomen of een vraag hebben, vraag dan zeker om hulp, via PB of via de besloten
facebook groep van Janice EVE, daar kan ik je dan eventueel verder helpen en er zijn ook vaker andere
leden die een antwoord hebben. LET OP!! Ik heb een druk gezin en een webshop erbij, dus kan zijn dat
ik niet gelijk reageer, maar ik probeer altijd zo snel mogelijk te reageren!
Liefs Eva
Janice EVE

