Knorretje (Piglet)
Afmeting: ong 35 cm (zittend)
Het resultaat is afhankelijk van de gebruikte wol. Het voorbeeld van de foto is
gehaakt met een 4 en een 3,25 (enkel de ogen)
Gebruikte wol:
licht roos: 220m
medium roos: 80m
roos: 14m
donkerroos: 14m
bruin: 14m
Uitleg afkortingen:
- MAR = markeerpunt
- MR = magische ring
- OS = overgeslagen steek/steken
- R = ronde(n)
- al = achterst lus van de steek/steken
- bl = beide lussen van de steek
- hv = halve vaste(n)
- l = losse(n)
- st = steek/steken
- v = vaste(n)
- vl = voorste lus van de steek/steken
- (2s) = 2 volgende steken samen haken
- (3s) = 3 volgende steken samen haken
- (2v) = 2 vasten in de volgende steek
- (3v) = 3 vasten in de volgende steek
- dr = draai het werkstuk om
A. Oor (roos) maak er 2
- Begin met een ketting van 18 l en sluit met 1hv in de 1 e l om een ring te maken
1) 1l, (2v) in dezelfde l, 1v in volgende 17l (19), plaats MAR
2) – 5) 1v in elke st (19)
6) (2s), 7v, (2s), 8v (17)
7) (2s), 6v, (2s), 7v (15)
8) (2s), 5v, (2s), 6v (13)
9) (2s)x2, 2v, (2s), 5v (10)
10) (2s), 8v (9)
11) (2v), 2v, (2s)x3 (7)
12) 4v, (2s), 1v (6)
13) 1v, (2v), 2v, (2s) (6)
14) (2s), rest van de st worden niet gebruikt
- hecht af en laat extra draad over voor de afwerking
- weef met een naald door de st van R14 en trek de draad aan tot de opening
gesloten is en naai het einde van de draad veilig vast
- vul de oren lichtjes op
B. Snuit ( begin met roos)

begin met een ketting van 5 l
1) 1v in de al van de 2e en volgende st (4)
werk in ronden:
2) plaats MAR rond gelijk welke st van R2 om R2 te markeren als goede
kant
(goede kant) 1l, dr, (2v), 2v, (2v)
werk verder aan de andere kant van de basisketting: (2v) in de 2el, 2v,
(2v) in de laatste l (12), 1hv tot de 1e st
hecht af en naai het einde veilig vast
werk verder met licht roos:
3) begin met 1v in de hv van R2, 1v in dezelfde st, (2v)x11 (24), 1hv tot 1 e st
4) 1l, 1v in de al van dezelfde en alle volgende st (24), 1hv tot de 1e st
5) 1l, 1v in dezelfde en alle volgende st (24), 1hv tot de 1 e st
6) 1l, (2v) in dezelfde st, 11v, (2v), 11v (26), 1hv tot de 1 e st
7) 1l, 1v in dezelfde en alle volgende st (26), 1hv tot de 1 e st
8) 1l, (2v) in dezelfde st, 12v, (2v), 12v (28), plaats MAR, 1hv tot de 1 e st
hecht af
C. Arm (licht roos) maak er 2
1) (goede kant) MR met 5v (5), plaats MAR
2) 2v in elke st (10)
3) ((2v), 1v)x5 (15)
4) ((2v), 4v)x3 (18), vul de arm stevig op en blijf regelmatig bijvullen
5) – 8) 1v in elke st (18)
9) 9hv, 9v (18)
10) 1v in elke st (18)
11) 1v, 9hv, 8v (18)
12) 1v in elke st (18)
13) 2v, 9hv, 7v (18)
14) 1v in elke st (18)
15) 3v, 9hv, 6v (18)
16) 1v in elke st (18)
17) 4v, 9hv, 5v (18)
18) 1v in elke st (18)
19) – 20) 5v, 9hv, 4v (18)
21) – 22) 6v, 9hv, 3v (18)
23) 7v, 9hv, 2v (18)
24) 7v, 6hv (plaats MAR rond 6e hv), 3hv, 2v, 1hv tot 1e st
hecht af
D. Been (licht roos) maak er 2
Begin met een ketting van 8 l
1) (voet) 1v in al van de 2e en volgende l (7)
2) (goede kant) 1l, dr, 6v, (3v),
werk nu verder aan de andere kant (vrije l) van de ketting:
sla 1e l over, 6v (15)
3) dr, 3hv, 3v, (2v)x3, 3v, 3hv (18)
4) dr, 4hv, 3v, (2v)x4, 3v, 4hv (22)
5) dr, 5hv, 3v, (2v), 4v, (2v), 3v, 5hv (24)
- werk verder in ronden:

6) dr, 6hv, 4v, (2v)x3, 4v, 6hv
(niet dr maar werk verder in het einde van de vorige rijen:
sla laatstgemaakte hv en de laatste st van de vorige 3R over)
1v in de laatste st van de 3R daarvoor (29), 1hv tot 1e st
7) 1l, niet dr, 1v in dezelfde st, 10v, (2v), 2v, (2v), 14v (31), plaats MAR
8) – 10) 1v in elke st (31)
11) 11v, (2s) in vl, 4v in bl, (2s) in vl, 12v in bl (29)
12) 10v, (2s)x4 in vl, 4v in bl (25)
13) 7v, (2s)x5 in vl, 8v in bl (20)
14) 6v, ((2s), (3s), (2s)) in vl, 7v in bl (16)
15) (3v), 5v, (3s) in vl, 7v in bl (16)
vul de voet stevig op en blijf regelmatig bijvullen
16) (been) 8v, (2v)x2, 6v (18)
17) 1v in elke st (18)
18) 7hv, 9v, 2hv (18)
19) 1v in elke st (18)
20) 8hv, 9v, 1hv (18)
21) 1v in elke st (18)
22) 9hv, 9v (18)
23) 1v in elke st (18)
24) 9hv, 9v (18), 1hv in 1e st
hecht af
E. Lijf (begin met mediumroos)
De armen, snuit en oren worden aan het lijf gehaakt.
De volgorde: armen: van R19 tot R26
snuit: van R41 tot R46
oren van R65 tot R69
1) – begin aan de bovenkant van de benen
- zet het 1e been voor je (met de voet naar je toe), plooi het in 2 zodat
de st overeen komen en werk door de 2 diktes: 1v in 1 e st, 8v
- 5l
- zet het 2e been voor je (met de voet naar je toe), plooi het in 2 zodat
de st overeen komen en werk door de 2 diktes: 9v (18st en 5l)
2) (goede kant) 1l, dr, 9v in vl, 1v in elk van de 5l, 9v in vl (23)
3) 1l, dr, 1v in elke st ( in bl) (23)
4) 1l, dr, (2s), 19v, (2s) (21)
5) 1l, dr, 1v in elke st (21)
6) 1l, dr, (2s), 17v, (2s) (19)
7) 1l, dr, 1v in elke st (19)
8) 1l, dr, (2s), 15v, (2s) (17)
9) 1l, dr, 1v in elke st (17)
10) 1l, dr, (2s), 13v, (2s) (15)
11) 1l, dr, 1v in elke st (15)
12) 1l, dr, (2s), 11v, (2s) (13)
13) 1l, dr, (2s), 9v, (2s) (11)
14) 1l, dr, (2s), 7v, (2s) (9)
15) 1l, dr, (2s), 5v, (2s) (7)
werk verder in ronden:
16) 1l, dr, (2v) in 1e st, 5v, (2v) in laatste st

- niet dr
- sla laatstgemaakte st over,1v in laatste st van de vorige 13R
- werk in de vrije lussen van de st en de beginlussen: 23v
- werk verder in de laatste st van de R: 1v in elk van de 13R (58),
1hv tot de 1e st
17) - 25) 1l, dr, 1v in elke st (58), 1hv tot de 1e st
26) 1l, dr, 15v, (2s), 33v, (2s), 6v (56), 1hv tot de 1 e st
27) 1l, dr, 6v, (2s), 31v, (2s), 15v (54), 1hv tot de 1 e st
28) 1l, dr, 15v, (2s), 29v, (2s), 6v (52), 1hv tot de 1 e st
29) 1l, dr, 6v, (2s), 27v, (2s), 15v (50), 1hv tot de 1 e st
30) 1l, dr, 15v, (2s), 25v, (2s), 6v (48), 1hv tot de 1 e st
31) 1l, dr, 6v, (2s), 23v, (2s), 15v (46), 1hv tot de 1 e st
32) 1l, dr, 15v, (2s), 21v, (2s), 6v (44), 1hv tot de 1 e st
33) 1l, dr, 1v in elke st (44), 1hv tot de 1 e st
vul het lijf stevig op en vul regelmatig bij
34) (armen aanhaken) – 1l, dr, 14v
- hou 1e arm en het lijf met de goede kanten tegeneen (MAR van de
arm moet overeen komen met de volgende st op het lijf) en haak door
de 2 diktes: 3v (er blijven 15 OS over)
- lijf: 19v
- hou 2e arm en het lijf met de goede kanten tegeneen (MAR van de
arm moet overeen komen met de volgende st op het lijf) en haak door
de 2 diktes: 3v (er blijven 15 OS over)
- lijf: 5v (44)
35) - 1l, dr, 3v, (2s)
- 1e arm: 1v in volgende OS, 5l, sla 13st over, 1v
- lijf: sla 3st over, (2s), 15v, (2s)
- 2e arm: 1v in volgende OS, 5l, sla 13st over, 1v
- lijf: sla 3st over, (2s), 12v (38), 1hv tot de 1 e st
36) – 1l, dr, 12v, (2s)
- 1e arm: 1v in volgende OS, 6l, sla 11st over, 1v
- lijf: (2s), 15v, (2s)
- 2e arm: 1v in volgende OS, 6l, sla 11st over, 1v
- lijf: (2s), 3v (38), 1hv tot 1e st
37) – 1l, dr, 3v, (2s)
- 1e arm: 1v in volgende OS, 6l, sla 9st over, 1v
- lijf: (2s), 15v, (2s)
- 2e arm: 1v in volgende OS, 6l, sla 9st over, 1v
- lijf: (2s), 12v (38), 1hv tot de 1e st
38) – 1l, dr, 12v, (2s),
- 1e arm: 1v in volgende OS, 6l, sla 7st over, 1v
- lijf: (2s), 15v, (2s)
- 2e arm: 1v in volgende OS, 6l, sla 7st over, 1v
- lijf: (2s), 3v (38), 1hv tot de 1e st
39) – 1l, 3v, (2s)
- 1e arm: 1v in volgende OS, 5l, sla 5st over, 1v
- lijf: (2s), 15v, (2s)
- 2e arm: 1v in volgende OS, 5l, sla 5st over, 1v
- lijf: (2s), 12v (38), 1hv tot 1e st
40) – 1l, dr, 4v, sla 1st over, 7v, (2s)

- 1e arm: 1v in volgende OS, 4l, sla 3v over, 1v
- lijf: (2s), 7v, sla 1st over, 7v, (2s)
- 2e arm: 1v in volgende OS, 4l, sla 3st over, 1v
- lijf: (2s), 4v (36), 1hv tot de 1e st
41) – 1l, dr, 3v, (2s)
- 1e arm: 1v in elk van de 3 OS
- lijf: (2s), (6v, (2s))x2
- 2e arm: 1v in elk van de 3 OS
- lijf: (2s), 6v, (2s), 3v (36), 1hv tot de 1 e st
42) 1l, dr, 3v, sla 1st over, 6v, (2s), 1v, (2s), 6v, sla 1st over, 6v, (2s), 1v,
(2s), 3v (30), 1hv tot de 1e st
43) 1l, dr, 2v, (2s), 2v, (2s), 5v, (2s)x2, 2v, (2s), 5v, (2s), 2v (24), 1hv tot
de 1e st, hecht af
schakel over naar licht roos:
44) (kop) 1v in elke st (24), plaats MAR
45) niet dr, (5v, (2v))x4 (28)
46) (6v, (2v))x4 (32)
47) 10v, (2v), 7v, (2v)x2, 7v, (2v), 4v (36)
48) 9v, (2v), 2v, (2v), 5v, (2v), 4v, (2v), 5v, (2v), 2v, (2v), 3v (42)
49) 11v, (2v)x2, 10v, (2v)x2, 10v, (2v)x2, 5v (48)
50) 10v, (2v), 4v, (2v), 8v, (2v), 4v, (2v), 8v, (2v), 4v, (2v), 4v (54)
51) 13v, (2v)x2, (14v, (2v)x2)x2, 7v (60)
52) – 54) 1v in elke st (60)
55) 19v, (2v), 13v, (2v), 2v, (2v), 13v, (2v), 9v (64)
56) (snuit aanhaken) – 29v
- hou de snuit en de kop met de goede kanten tegeneen (MAR van de
snuit moet overeen komen met de volgende st op de kop) en werk
door de 2 lagen: 12v (er zijn 16 OS)
- kop: 23v (64)
57) – 18v, (2v), 8v, (2s)
- snuit: 1v in volgende OS, 13l, sla 14st over, 1v
- kop: sla 12st achter de snuit over, (2s), 8v, (2v), 12v (54)
58) – 28v, (2s)
- snuit: 1v in volgende OS, 13l, sla 12st over, 1v
- kop: (2s), 22v (54)
59) – 18v, (2s), 8v, (2s)
- snuit: 1v in volgende OS, 13l, sla 10st over, 1v
- kop: (2s), 8v, (2s), 12v (52)
60) – 16v, (2s), 1v, (2s), 6v, (2s)
- snuit: 1v in volgende OS, 11l, sla 8st over, 1v
- kop: (2s), 6v, (2s), 1v, (2s), 10v (48)
61) – 17v, (2s), 6v, (2s)
- snuit: 1v in elk van de 8 OS
- kop: (2s), 6v, (2s), 11v (52)
62) 15v, (2s), 1v, (2s), 4v, (2s), 6v, (2s), 4v, (2s), 1v, (2s), 9v (46)
63) 16v, (2s), (4v, (2s))x3, 10v (42)
64) 4v, (2s), 8v, (2s), 1v, (2s), 10v, (2s), 1v, (2s), 8v (37)
65) (oren aanhaken) – 5v, (2s), 6v
- vouw het 1e oor in 2 (top van het oor wijst naar de linkerbovenkant
van de kop), beginst van het oor komt overeen met de volgende

st van de kop en haak door alle diktes: (2s), rest van de st gebruik
je nu niet
- kop: 15v
- vouw het 2e oor in 2 (top van het oor wijst naar de rechterbovenkant
van de kop), beginst van het oor komt overeen met de volgende st
van de kop en haak door alle diktes: (2s), rest van de st gebruik je nu
niet
- kop: 5v (34)
66) – 5v, (2s), 4v
- haak volgende st van de kop samen met de volgende OS van het oor
- kop: 6v, (2s), 7v
- haak volgende st van de kop samen met de volgende OS van het oor
- kop: 4v (30)
67) – 2v, (2s), 5v
- haak volgende st van de kop samen met de volgende OS van het oor
- kop: 14v
- haak volgende st van de kop samen met de volgende OS van het oor
- kop: 3v (27)
68) – 7v
- haak volgende st van de kop samen met de volgende OS van het oor
- kop: 14v
- haak volgende st van de kop samen met de volgende OS van het oor
- kop: 2v (25)
69) – (2s), 2v, (2s), 1v
- haak volgende st van de kop samen met de laatste OS van het oor
- kop: (2s), (4v, (2s))x2
- haak volgende st van de kop samen met de laatste OS van het oor
- kop: 2v (20)
70) 1v in elke st (20)
71) 1v, (2s), 2v, (2s), 4v, (2s), 3v, (2s), 2v (16)
72) st per 2 samen (8)
- hecht af en laat extra draad over om de opening dicht te naaien
- weef met een naald door de lussen van de laatste steken en trek
de draad aan tot de opening gesloten is en naai de draad veilig vast
F. Oog (begin met paars) maak er 2
- gebruik een dunnere haaknaald dan bij de rest van dit werkstuk
- laat extra draad over in het begin en op het einde van de 2R om het oog aan
de kop vast te naaien
1) (paars): ketting van 3l, hecht af
2) (bruin): trek een l in de vl van elke l en haak de 3l samen, hecht af
- naai de ogen vast aan de kop (gebruik de restjes draad ook om het ze goed
te positioneren)
G. Afwerking
- borduur met bruin 2 wenkbrauwen: gebruik de foto als handleiding
- borduur met bruin een mond rond de snuit van het ene oor naar het andere
(begin en stop met een schuine steek)
- borduur met donkerroos lijntjes op het mediumroos gedeelte van het lijf
(streepjes van de jurk)

