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Chihuahua
Materiaal: restjes wol �
(Ik heb Catania gebruikt, met filetgaren wordt
hij nog kleiner.) Haaknaald (bij mij 1,75)
Ogen (bij mij 5mm)
Stopnaald o.i.d. voor het vastnaaien

Gebruikte steken/afkortingen:
v = vaste
MR = magische ring
L = losse
KL = keerlosse
hv = halve vaste
Met uitzondering van de oren wordt alles in
spiraalronden gehaakt.
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Hoofd:
(in spiraalronden)
1: 6 v in een MR (6)
2: elke st meerd (12)
3: 1 v in elke st in jede Masche (12)
4: 6 v, volg. 6 st meerd (18)
5: 6 v, 6x elke 2e st meerd (24)
6-7: (2 toeren) 1 v in elke st (24)
8: elke 3e en 4e vsam (18)
9: elke 2e en 3e vsam (12) vullen
10: elke 1e en 2e vsam (6) sluiten, draad afhechten.
Mond en neus borduren, ogen plaatsen .
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Oren (2x):
(heen en weer)
1: 2 L
2: 1. st oversl., 2 st meerd, 1 KL
3: 2 v, 1 KL
4: 2 v meerd, 1 KL
5: 4 v, 1 KL
6: 1 v, 2 v meerd, 1 v, 1 KL
7: 6 v
sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien. De
oren aan het hoofd vastnaaien.

Lijf:
(in spiraalronden)
1: 6 v in een MR (6)
2: elke st meerd (12)
3: elke 2e st meerd (18)
4-5: (2 toeren) 1 v in elke st (18)
6: elke 2e en 3e vsam (12)
7-8: (2 toeren) 1 v in elke st (12)
9: elke 3e en 4e vsam (9)
sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien. Lijf vullen.

Achterpoten (2x):
(in spiraalronden)
1: 6 v in een MR (6)
2: elke 2e st meerd (9)
3: 1 v in elke st (9)
4: elke 2e en 3e vsam (6)
sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien Niet vullen.

Voorpoten (2x):
(in spiraalronden)
1: 6 v in een MR (6)
2: elke 2e st meerd (9)
3: 3 v, 3x de volg. 2vsam (dus 3 minderingen), 3 v (6)
4-6: (3 toeren) 1 v in elke st (6)
sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien. Niet vullen

Staart:
(in spiraalronden)
1: 3 L, sluiten met 1 hv tot ring (3)
2: 1 v, de volg. 2 st meerd (5)
3-5: (3 toeren) 1 v in elke st (5)
Alle delen eerst in elkaar spelden. Met heel dun garen kan je de poten nog verder uitwerken. Als
alles goed zit de delen vastnaaien en klaar is de Chihuahua �
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