79

Lodeen Lore

lam

EEN ONTWERP VAN MOJI-MOJI DESIGN
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Lode en Lore lam zijn een tweeling
en lijken in heel wat opzichten op
g
elkaar. Zo zijn ze erg zachtaardig,
weelingen
g –
en voelen ze – zoals veel tw
tweelingen
de
Er is
vaak aan wat de ander denkt.
z het níét
maar één ding waaroverr ze
eens zijn: Lore is dol op roze,
roz Lode
vindt het een afschuwelijke
lijk kleur.
lijke
Moeilijkheidsgraad
aa
aad
Grootte
38 cm (gehaakt met
et een
e
haaknaald van 3,25 mm)
m

Gebruikt materiaal
a
aal
beige, wit pluizig garen en een rest
restje
stje zwart garen
re voor Lore
ren
lichtroze en donkerroze garen
ren voor Lode
lichtblauw en donkerblauw gare
garen
3,25 mm haaknaald
ald
veiligheidsoogjes (9 mm)
m
fiberfill
na
naald
stopnaald of borduurnaald
markeerring
roze blush of een roze potlood
pot od

Opgelet: Lores (roze) en Lodes (blauwe) patroon
verschillen lichtjes van elkaar. Omdat we beide
patronen willen aanbieden, geven we telkens aan
welk onderdeel bij welk lammetje hoort.
Tip: Vind je het moeilijk om met pluizig garen te
haken? Combineer je pluizige garen dan met een
bolletje gewoon wit garen en haak met beide
samen, op die manier kan je je steken beter zien en
krijg je toch het leuke pluizige resultaat.
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Hoofd (begin in beige garen)
R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2: haak 2 v in elke v [12]
R 3: haak 2 v in elke 4e v [15]
R 4: 15 v [15]
R 5: haak 2 v in elke 5e v [18]
R 6: haak 2 v in elke 6e v [21]
R 7: haak 2 v in elke 7e v [24]
R 8: 24 v [24]
R 9: haak 2 v in elke 8e v [27]
R 10: haak 2 v in elke 9e v [30]
R 11: haak 2 v in elke 5e v [36]
R 12: haak 2 v in elke 6e v [42]
R 13: haak 2 v in elke 7e v [48]
R 14 tot 15: 48 v [48]
Wissel naar pluizig wit garen.
R 16 tot 23: 48 v [48]
R 24: haak elke 7e en 8e v samen [42]
R 25: haak elke 6e en 7e v samen [36]
Bevestig de veiligheidsoogjes tussen R 10
en R 11 met 12 steken tussen beide.
R 26: haak elke 5e en 6e v samen [30]
R 27: haak elke 4e en 5e v samen [24]
R 28: haak elke 3e en 4e v samen [18]
Vul het hoofdje met fiberfill.
R 29: haak elke 2e en 3e v samen [12]
R 30: haak alle vasten twee per twee samen [6]
Hecht af. Haal het garen door de 6 overblijvende
steken en trek het aan om het laatste gaatje
te sluiten.
Voor de neus neem je lichtroze of lichtblauw
garen. Naai vanuit het middelpunt van R 1 een
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reeks uitwaaierende steken naar boven toe (zie
afbeelding). Werk af met een aantal lange steken
over de bovenrand van de neus.
Met zwart garen naai je vervolgens een lange steek
aan weerszijden van de neus en ten slotte een verticale steek vanuit het puntje van de neus naar beneden.

Dotje / Kuifje (in pluizig wit garen)
Haak 8 l. Haak aan beide zijden van de ketting lossen.
R 1: sla de eerste steek over, begin in de tweede
steek. Haak 3 v in de tweede steek. Haak 5 vasten
enkel in de achterste lus. Haak 3 v in de laatste
steek. We gaan verder aan de andere zijde van de
ketting lossen. Haak 5 v. [16]
R 2: haak 2 v in v 1, 2, 3, 9, 10 en 11 [22]
R 3 tot 5: 22 v [22]
Hecht af. Vul het dotje met fiberfill. Naai het vast
boven op het hoofdje net boven de ogen.

Binnenoor (maak 2 exemplaren in
lichtroze of lichtblauw garen)
Haak 9 l. Haak aan beide zijden van de ketting lossen.
R 1: sla de eerste steek over, begin in de tweede
steek. Haak 3 v in de tweede steek. Haak 6 vasten

enkel in de achterste lus. Haak 3 v in de laatste
steek. We gaan verder aan de andere zijde van de
ketting lossen. Haak 6 v. [18]
R 2: haak 2 v in v 1, 2, 3, 10, 11 en 12 [24]
R 3: haak 2 v in v 2, 4, 6, 14, 16 en 18 [30]
R 4: haak 2 v in v 3, 6 en 9 [33]
R 5: 33 v [33]
Hecht af en verberg het stukje garen.

Buitenoor (maak 2 exemplaren
in pluizig wit garen)
R 1 tot 5: volg het patroon voor het binnenoor
R 6: 33 v [33]
R 7: haak het binnen- en buitenoor aan elkaar met
het pluizige witte garen. Plaats beide delen tegen
elkaar met de juiste kant naar buiten toe. Het
gekleurde binnenoor hou je naar je toe gericht.
Zorg dat je haaknaald steeds door beide delen heen
gaat (zie afbeelding). Haak 33 v rondom. [33]
Hecht af. Vouw het smalle deel van het oor dicht en
naai het met een steekje vast. Naai het oor nu met
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deze kant aan het hoofdje op ongeveer 3 R afstand
van het dotje en 5 R afstand van de overgang tussen
beige en pluizig wit garen.

R 28: (donker) haak elke 3e en 4e v samen [18]
Hecht af en vul het lijfje verder op. Naai het lijfje aan
het hoofdje. Zorg dat de kleurovergangen zich op de
rug bevinden.

Lores lijfje (begin in pluizig wit garen)
R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2: haak 2 v in elke v [12]
R 3: haak 2 v in elke 2e v [18]
R 4: haak 2 v in elke 3e v [24]
R 5: haak 2 v in elke 4e v [30]
R 6: haak 2 v in elke 5e v [36]
R 7: haak 2 v in elke 6e v [42]
R 8: haak 2 v in elke 7e v [48]
R 9 tot 13: 48 v [48]
Wissel naar donkerroze garen. Vanaf nu haken we
afwisselend 2 ronden in donkerroze (donker),
gevolgd door 2 ronden in lichtroze (licht).
R 14: (donker) 48 v [48]
R 15: (donker) haak deze ronde enkel in de
achterste lus. 48 v. [48]
R 16: (licht) haak elke 7e en 8e v samen [42]
R 17: (licht) 42 v [42]
R 18: (donker) 42 v [42]
R 19: (donker) haak elke 6e en 7e v samen [36]
R 20 tot 21: (licht) 36 v [36]
R 22: (donker) haak elke 5e en 6e v samen [30]
R 23: (donker) 30 v [30]
Vul alvast met fiberfill, blijf vullen naarmate je
verder haakt.
R 24 tot 25: (licht) 30 v [30]
R 26: (donker) haak elke 4e en 5e v samen [24]
R 27: (donker) 24 v [24]

Lores arm (maak 2 armen,
begin in beige garen)
R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2: haak 2 v in elke v [12]
R 3: haak 2 v in elke 2e v [18]
R 4: haak 2 v in elke 3e v [24]
R 5: haak deze ronde enkel in de achterste lus.
24 v. [24]
R 6: 24 v [24]
R 7: haak elke 3e en 4e v samen [18]
R 8 tot 9: 18 v [18]
Wissel naar pluizig wit garen.
R 10: 18 v [18]
R 11: haak elke 5e en 6e v samen [15]
R 12: 15 v [15]
R 13: haak elke 4e en 5e v samen [12]
R 14 tot 15: 12 v [12]
Wissel naar donkerroze garen. Vanaf nu haken we
afwisselend 2 ronden in donkerroze (donker),
gevolgd door 2 ronden in lichtroze (licht).
R 16: (donker) 12 v [12]
R 17: (donker) haak deze ronde enkel in de
achterste lus. 12 v. [12]
Vul alvast met fiberfill, blijf vullen naarmate je
verder haakt.
R 18 tot 19: (licht) 12 v [12]
R 20 tot 21: (donker) 12 v [12]
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R 22 tot 23: (licht) 12 v [12]
R 24 tot 25: (donker) 12 v [12]
R 26: (donker) haak elke 3e en 4e v samen [9]
Hecht af. Vul op met fiberfill. Vouw de armpjes
bovenaan dicht en naai ze dicht. Plaats de platte
naad horizontaal tegen de zijkant van het lichaam.
Naai de armen vast op 1 ronde onder de nek.

R 24 tot 25: (donker) 30 v [30]
R 26: (donker) haak elke 4e en 5e v samen [24]
R 27: (donker) 24 v [24]
R 28: (donker) haak elke 3e en 4e v samen [18]
Hecht af en vul het lijfje. Naai het lijfje aan het
hoofdje. Zorg dat de kleurovergangen zich op de
rug bevinden.

Lodes lijfje (begin in pluizig wit garen)

Lodes arm (maak 2 armen,
begin in beige garen)

R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2: haak 2 v in elke v [12]
R 3: haak 2 v in elke 2e v [18]
R 4: haak 2 v in elke 3e v [24]
R 5: haak 2 v in elke 4e v [30]
R 6: haak 2 v in elke 5e v [36]
R 7: haak 2 v in elke 6e v [42]
R 8: haak 2 v in elke 7e v [48]
R 9 tot 13: 48 v [48]
Wissel naar donkerblauw garen. Vanaf nu haken
we afwisselend 5 ronden in donkerblauw (donker),
gevolgd door 5 ronden in lichtblauw (licht).
R 14: (donker) 48 v [48]
R 15: (donker) Haak deze rij enkel in de achterste
lus. 48 v. [48]
R 16: (donker) haak elke 7e en 8e v samen [42]
R 17 tot 18: (donker) 42 v [42]
R 19: (licht) haak elke 6e en 7e v samen [36]
R 20 tot 21: (licht) 36 v [36]
R 22: (licht) haak elke 5e en 6e v samen [30]
R 23: (licht) 30 v [30]
Vul alvast met fiberfill, blijf vullen naarmate
je verder haakt.

R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2: haak 2 v in elke v [12]
R 3: haak 2 v in elke 2e v [18]
R 4: haak 2 v in elke 3e v [24]
R 5: haak deze rij enkel in de achterste lus. 24 v. [24]
R 6: 24 v [24]
R 7: haak elke 3e en 4e v samen [18]
R 8 tot 9: 18 v [18]
Wissel naar pluizig wit garen.
R 10: 18 v [18]
R 11: haak elke 5e en 6e v samen [15]
R 12: 15 v [15]
R 13: haak elke 4e en 5e v samen [12]
R 14 tot 15: 12 v [12]
Wissel naar donkerblauw garen. De kleur waarin je
haakt wordt bij elke ronde aangeduid.
R 16: (donker) 12 v [12]
R 17: (donker) haak deze rij enkel in de achterste
lus. 12 v. [12]
Vul alvast met fiberfill, blijf vullen naarmate je
verder haakt.
R 18: (donker) 12 v [12]
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R 19 tot 22: (licht) 12 v [12]
R 23 tot 25: (donker) 12 v [12]
R 26: (donker) haak elke 3e en 4e v samen [9]
Hecht af. Vul op met fiberfill. Vouw de armpjes
bovenaan dicht en naai ze dicht. Plaats de platte
naad horizontaal tegen de zijkant van het lichaam.
Naai de armen vast op 1 ronde onder de nek.

Poot (maak 2 poten in beige garen)
R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2: haak 2 v in elke v [12]
R 3: haak 2 v in elke 2e v [18]
R 4: haak 2 v in elke 3e v [24]
R 5: haak 2 v in elke 4e v [30]
R 6: haak deze ronde enkel in de achterste lus.
30 v. [30]
R 7: 30 v [30]
R 8: haak elke 4e en 5e v samen [24]
R 9 tot 10: 24 v [24]
R 11: haak elke 3e en 4e v samen[18]
Wissel naar pluizig wit garen.
R 12 tot 16: 18 v [18]
R 17: haak elke 5e en 6e v samen [15]
R 18 tot 20: 15 v [15]
Vul alvast met fiberfill, blijf vullen naarmate je
verder haakt.
R 21: haak elke 4e en 5e v samen [12]
R 22 tot 29: 12 v [12]
Hecht af. Vul op met fiberfill. Vouw de poten
bovenaan dicht en naai ze dicht. Plaats de platte
naad horizontaal onder aan het lijfje, iets naar voren
gericht. Naai de poten vast.

Staart (in pluizig wit garen)
R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2: haak 2 v in elke 2e v [9]
R 3 tot 6: 9 v [9]
Hecht af. De staart hoeft niet opgevuld te worden.
Vouw de staart dicht en naai hem dicht. Naai de
staart aan het achterste van je lammetje, op 5 R
onder het truitje.
Gebruik het roze kleurpotlood of de roze blush om
de wangen van je lammetje lichtjes in te kleuren.

