Eenhoorn
Vertaald door Elly Lijster

Dit patroon is eigendom van Zhaya/Zhaya Designs. Verkoop,
delen, openbaar maken en verspreiden van het patroon (incl. vertalen)
is niet toegestaan. Natuurlijk mogen de foto’s en het patroon ook niet

als

eigen uitgegeven worden. De verkoop van het gehaakte artikel via internet of op markten is
toegestaan, met vermelding van de auteur, - Zhaya / Zhaya Designs -. Vielen Dank :o)
***
Feel free to sell your finished items. Do not copy, alter, share, publish or sell pattern, pictures
or images as your own. Copies may be made for owner’s personal use only.

Materiaal:
Met het aangegeven garen wordt het figuur ca. 10 cm lang.
• Garen, bijv, Schachenmayr Catania kleurnr.105 - ecru,
Supergarne Rainbow kleurn. 2038 - romance
• Bijpassende haaknaald (bij mij 2,0 mm)
• Vulling
• Ogen in bijpassende maat (bij mij: 6 mm)

Afkortingen:
MR = magic ring
v = vaste
L = losse
st = steek
hv = halve vaste
Het aangegeven garen is natuurlijk maar een voorbeeld. Als je ander garen gebruikt wordt het
figuur groter/kleiner. Pas je haaknaald daarop aan. Bij het haken van amigurumi is het mooier om
een nr kleinere haaknaald te gebruiken als op de wikkel is aangegeven, zodat de vulling er niet
doorheen te zien is. Mijn proefstukje, 6 toeren gehaakt met nld. 2, heeft een doorsnede van 4,5 cm
Er wordt – tenzij anders aangegeven - in spiraalronden gehaakt.
Voor een (zo onzichtbare) kleurwissel bij spiraalronden en het verplaatsen van meer-en
minderingen, zie www.zhaya.de onder Tipps, Tricks en Tutorials.
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Been (4x):
Pastelkleur of verloopgaren
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd (12)
3. elke 2. v meerd (18)
4. v in elke st (18)
kleurwissel naar ecru of wit
5. v in elke st (18)
6. elke 5. en 6. v samen haken (15)
7. v in elke st (15)
8. elke 4. en 5. v samen haken (12)
9. v in elke st (12)
niet sluiten, draad afhechten, de voet licht vullen

Lijf:
ecru of wit
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd (12)
3. elke 2. v meerd (18)
4. elke 3. v meerd (24)
5. elke 4. v meerd (30)
6. elke 5. v meerd (36)
7. elke 6. v meerd (42)
8.-10. (3 toeren) v in elke st (42)
In de volg. toer worden de benen aangehaakt. Hiervoor aan de binnenkant van het been insteken en
dan door de volg. vrije steek van het lijf.
11. 3v, 6v door eerste been en lijf, 4v, 6v door het tweede been en lijf, 4v, 6v door het derde been
en lijf, 4v, 6v door het vierde been en lijf, 3v (42)
12. 3v, 6v in de nog vrije steken van het eerste been, 4v, 6v in de nog vrije steken van het tweede
been, 4v, 6v in de nog vrije steken van het derde been, 4v, 6v in de nog vrije steken van het
vierde been, 3v (42)
13. elke 6. en 7. v samen haken (36)
14. elke 5. en 6. v samen haken (30)
15. elke 4. en 5. v samen haken (24)
16. elke 3. en 4. v samen haken (18)
17. elke 2. en 3. v samen haken (12)
Lijf vullen.
18. elke 1. en 2. v samen haken (6)
Sluiten en draad afhechten,

Hoofd:
ecru of wit
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd (12)
3. 1v, 3v meerd, 3v, 3v meerd, 2v (18)
4. 1v, 3x elke 2. v meerd, 3v, 3x elke 2. v meerd, 2v (24)
5.-7. (3 toeren) v in elke st (24)
8. elke 7. en 8. v samen haken (21)
9.-10. (2 toeren) v in elke st (21)
11. elke 7. v meerd (24)
12. elke 8. v meerd (27)
13. elke 9. v meerd (30)
Erstveröffentlichung: Sonntag, 14. Mai 2017

14.-16. (3 toeren) v in elke st (30)
Bij gebruik van veiligheidsogen, deze tussen toer 10 en 11, met 5-6 st. tussenruimte,bevestigen.
17. elke 4. en 5. v samen haken (24)
18. elke 3. en 4. v samen haken (18)
19. elke 2. en 3. v samen haken (12)
Hoofd vullen.
20. elke 1. en 2. v samen haken (6)
Sluiten, draad afhechten,

Oor (2x):
ecru of weiß
1. 2L, 3v in de 2. L vanaf de nld. (3)
2. elke v meerd (6)
3. v in elke st (6)
4. elke 2. v meerd (9)
Niet sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien.

Hoorn:
ecru of wit
1. 2L, 3v in de 2. L vanaf de nld. (3)
2. elke v meerd (6)
3. v in elke st (6)
4. 1v meerd, 5v (7)
5. v in elke st (7)
Niet sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien, event. licht vullen.

Staart:
Pastelkleur of verloopgaren
Als de lossenketting niet genoeg krult, 2-3 v in elke L haken. Afhankelijk van hoe je haakt, kan dat
nodig zijn, als je niet zo vast haakt (event. een naalddikte groter nemen.) krult het ook met 1 v in
elke L.
1. 25L, 1hv in de 2. st vanaf de naald, 23v, 1hv in dezelfde st als de laatste v
Haak direkt door nog 2 x25 L en 2 x 30 L, zodat je 5 gekrulde strengen hebt

Manen:
Pastelkleur of verloopgaren
1. 6L, 1hv in de 2. st vanaf de naald, 20L, 1hv in de 2.st vanaf de nld., 18v, 1hv in de volg. L van
de 6L, op deze manier in de steken van de Lketting 5 x herhalen, zodat je manen krijgt van 6
strengen.
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Afwerking:
De oren links en rechts ter hoogte van de laatste toer naaien. Als dat nog niet is gebeurd, ogen
tussen toer 10 en 11 met 5/6 st tussenruimte bevestigen of borduren. De hoorn ca. 2 toeren midden
boven de ogen vastnaaien. Neusgaten (met gekleurd garen) en wimpers en/of wenkbrauwen (met
zwart) borduren.
Dan het hoofd voor aan het lijf vastnaaien (daar waar 6 steken afstand tussen de benen zit). Als
laatste nog de manen tussen de oren op het achterhoofd naaien en de staart op de juiste plek
naaien.
Gefeliciteerd, het eenhoorntje is klaar :o)
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