Eikeltje

Eikeltje (3,5 cm ongeveer)
Wol: Creative Cotton in Nougat 56 voor het hoedje en 51 Clay voor het eikeltje
Haaknaald 3,5 of 4.

Begin met het eikeltje, gebruik kleur 51 clay hiervoor:

1. Haak 6 v in een magic loop
(kun je dit niet maak dan 6 v in een ketting en haak samen)
2. 2 v in 1e v, 1 v in volgende v. Herhaal dit nog 2 x (9 vasten)
3. 2 v in 1e v en 1 v in de volgende 2 v (12 vasten)
4-6. Haak 12 vasten rond
Vul nu vast een beetje je eikeltje. En blijf dit telkens een beetje doen. Niet TE veel vullen!
Nu gaan we minderen.
7. Haak 2 v samen. Herhaal dit nog 5x (6 vasten)
Trek je draad er nu door je laatste vaste en pak een stopnaald en steek deze vanaf de voorkant door de
voorste lus van de 1e vaste. En doe dat bij elke 6 vasten.
Trek dan het draadje aan en dan heb je een mooi afgewerkt eikeltje.
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Nu het hoedje, gebruik kleur 56 nougat hiervoor:

1. 6 v in een magic loop
(kun je dit niet maak dan 6 v in een ketting en haak samen)
2. Haak 2 v in elke v (12 vasten)
3. Haak 2 v in 1 v en 1 v in de volgende 3 v, herhaal dit nog 2x (15 vasten)
4. 1 v in elke v (15 vasten)
Hecht nu de draad af van het hoedje.

Trek de draad die je over hebt van de magic loop door de opening boven in, dat is dan het steeltje van je
eikeltje.

Plak het hoedje erop met een lijmpistool, maar let op dat je niet te veel gebruikt, want anders komt het
erdoor heen. Je kan ook textiel lijm gebruiken.

Dit is dan je eikeltje!
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