Muziekdoosje
„Olifant “
Vertaald door Elly Lijster

Dit patroon is eigendom van Zhaya/Zhaya
Designs.
Verkoop, ruilen, openbaar maken, verspreiden van
het patroon
(incl. vertalingen) is niet toegestaan. Natuurlijk mag ook het
patroon, foto’s en
afbeeldingen niet als eigen uitgegeven worden. Verkoop van het gehaakte figuur via internet
of op markten is toegestaan, met vermelding van de auteur - Zhaya / Zhaya Design. Vielen
Dank :o)
***

LET OP: Ik deel mijn patronen alleen op www.zhaya.de/ www.zhaya.eu. Als je dit GRATIS patroon
ergens anders hebt gedownload, verwijder deze dan onmiddelijk – er zijn websites waar anonieme

hackers met een virus geïnfecteerde PDF-bestanden uploaden die hen toegang geven tot je computer
en je persoonlijke en financiële informatie stelen

Materiaal:
Met het aangegeven garen wordt het figuur ca.18cm.
Maar je kan natuurlijk elk ander garen gebruiken
Garen, bijv. Schachenmayr Universa (kleur. Nr. 197), wat roze, lichtblauw of lichtgrijs
in dezelfde dikte, wat zwart garen voor de ogen
Bijpassende haaknaald (bij mij 3mm; voor de slurf 3,5 mm)
• Vulling
• Muziekdoosje (gebruik een wasbaar exemplaar)
• Event. wat karton.

Afkortingen:
v = vaste
MR = magische ring
L = losse
st = steek
hv = halve vaste
Er wordt – tenzij anders aangegeven - in spiraalronden gehaakt.
Voor het verspreiden van meerderingen en minderingen zie www.zhaya.de onder
Tipps, Tricks en Tutorials.

Erstveröffentlichung: 06.05.2016

Bij mij was de wol op dus heb ik voor de benen en oren wat donkerder wol gebruikt.
Ik moet mijn voorraad opmaken ☺ .
Het is de eerste keer dat ik een muziekdoos heb gehaakt en beschreven. Als het niet
duidelijk is, neem dan alsjeblieft contact met me op.
Je kan dikker garen en een dikkere haaknaald gebruiken. Bij gebruik van dunner garen
is het niet zeker of het muziekdoosje erin past. Haak dan voor het hoofd meer toeren
en meerderingen zodat het muziekdoosje past, misschien moet je de rest dan ook
aanpassen om de verhoudingen goed te houden.
Je kan de olifant natuurlijk ook zonder muziekdoosje haken, maak de slurf dan wat
korter, i.p.v. 30 toeren, 15 toeren haken en in beide lussen insteken en de slurf
vullen. Ik heb dit niet getest, pas eventueel de lengte aan, zodat het er goed uitziet
☺

Slurf:
Voor de slurf heb ik een half nummer dikkere haaknaald
(3.5mm) gebruikt, zodat de slurf wat flexibeler is.
Het muziekdoosje is vanaf het begin meeverwerkt, dat kan
helaas niet anders. Tijdens het haken moet deze elke keer
opnieuw uitgetrokken worden om om de draad heen te
haken. Kies een deuntje welke je leuk vind, je zult het ERG
VAAK aan moeten horen tijdens het haken:D
De slurf moet ongeveer net zo lang zijn als het uitgetrokken
koord. Als deze langer of korter is moeten er natuurlijk
meer of minder toeren en meerderingen worden gehaakt.
1. MR met 6v (6) – Deze magische ring met zo wijd zijn,
dat de greep (ring of kraal) van het muziekdoosje erdoor
past. De greep wordt zo door de magische ring gehaald dat deze aan de voorkant
komt, het speeldoosje zit aan de achterkant van de magische ring. Het aantal
steken in de ring haken, de greep er door steken en de ring aantrekken.
2. elke v meerd (12)
3. elke 2. v meerd (18)
4. in de achterste lussen: v in elke st (18)
5.-6. (2 Toeren) v in elke st (18)
Vanaf hier, voor de slurf, alles in de voorste lussen haken. Dit wordt verder niet
vermeld.
7.-36. (30 Toeren) v in elke st (18)
37. elke 6. v meerd (21)
38. v in elke st (21)
39. elke 7. v meerd (24)
40. v in elke st (24)
41. elke 8. v meerd (27)
42. v in elke st (27)
43. elke 9. v meerd (30)
44. v in elke st (30)
Beindigen, lange draad laten hangen.
Voor de overige delen heb ik een dunnere haaknaald gebruikt (3mm).
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Het hoofd moet heel stevig gevuld worden en door met een dunnere naald te haken
heb je minder kans dat de vulling er door te zien is.
Mijn speeldoosje heeft een oogje aan de achterkant waarmee je het vast kan zetten
aan het hoofd. . Je kan het ook omhaken en aan de binnenkant vastnaaien. Als het
stevig gevuld is kan het niet meer verschuiven.

Hoofd:
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. elke 7. v meerd (48)
9. elke 8. v meerd (54)
10. elke 9. v meerd (60)
11. elke 10. v meerd (66)
In toer 21 wordt het snoer van de muziekdoos geplaatst, leg hiervoor het snoer
tussen steek 33 en 34, zodat de slurf aan de voorkant komt en de muziekdoos aan
de achterkant. Event. In de volg. Toeren een paar keer het snoer naar buiten trekken.
Helaas weet ik niet of alle muziekdozen hetzelfde zijn. Bij mij zit het koord aan de
onderkant van de muziekdoos, ik ben helaas vergeten daar foto’s van de maken, ik
hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Als het koord zich in het midden bevind, moet het
eerder, ongeveer tussen toer 17 en 18 meegehaakt worden, zodat het ook goed in
het hoofd geplaatst wordt.
12.-22. (11 Toeren) v in elke st (66)
23. elke 10. en 11. v samen haken (60)
24. elke 9. en 10. v samen haken (54)
25. elke 8. en 9. v samen haken (48)
Hier beginnen met het vullen van het hoofd, later is dat lastiger te doen.
26. elke 7. en 8. v samen haken (42)
27. elke 6. en 7. v samen haken (36)
28. elke 5. en 6. v samen haken (30)
29. elke 4. en 5. v samen haken (24)
Vul het hoofd verder tijdens het haken zo stevig mogelijk op, zodat de muziekdoos
niet kan verschuiven.
30. elke 3. en 4. v samen haken (18)
31. elke 2. en 3. v samen haken (12)
Het hoofd moet zeer goed gevuld zijn, omdat na verloop van tijd het toch dichter op
elkaar gaat zitten, beter iets teveel dan te weinig.
32. telkens 2v samen haken (6)
Beeindigen, sluiten en draad afhechten.

Lijf:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MR met 6v (6)
elke v meerd (12)
elke 2. v meerd (18)
elke 3. v meerd (24)
elke 4. v meerd (30)
elke 5. v meerd (36)
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7. elke 6. v meerd (42)
8. elke 7. v meerd (48)
9. elke 8. v meerd (54)
10. elke 9. v meerd (60)
11.-20. (10 Toeren) v in elke st (60)
21. elke 9. en 10. v samen haken (54)
22.-23. (2 Toeren) v in elke st (54)
24. elke 8. en 9. v samen haken (48)
25.-26. (2 Toeren) v in elke st (48)
27. elke 7. en 8. v samen haken (42)
28.-29. (2 Toeren) v in elke st (42)
30. elke 6. en 7. v samen haken (36)
31. v in elke st (36)
32. elke 5. en 6. v samen haken (30)
33. v in elke st (30)
34. elke 4. en 5. v samen haken (24)
35. v in elke st (24)
Lijf aan de onderkant normaal vullen naar boven wat minder.
Bovenkant plat met vasten dichthaken.
Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien.

Oor (2x):
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.-14. (7 toeren) v in elke st (42)
15. elke 6. en 7. v samen haken (36)
16. elke 5. en 6. v samen haken (30)
17. elke 4. en 5. v samen haken (24)
Niet vullen, oor plat met hv sluiten (niet te strak).
Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien.
De voeten zijn aan de onderkant plat, je kan hier eventueel karton in leggen zodat het
niet zo bobbelt .

Voeten voor (2x):

1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd (12)
3. elke 2. v meerd (18)
4. elke 3. v meerd (24)
5. in de achterste lussen: v in elke st (24)
6.-12. (7 Toeren) v in elke st (24)
13. elke 7. en 8. v samen haken (21)
14.-16. (3 Toeren) v in elke st (21)
17. elke 6. en 7. v samen haken (18)
18.-20. (3 Toeren) v in elke st (18)
Vullen, naar boven toe minder. Plat met vasten dichthaken.
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Voeten achter (2x):
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd (12)
3. elke 2. v meerd (18)
4. elke 3. v meerd (24)
5. in de achterste lussen: v in elke st (24)
6.-15. (10 Toeren) v in elke st (24)
Beeindigen, niet sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien.
Nu nog de tenen aan de voeten haken. Gebruik hiervoor lichtgrijs, roze of lichtblauw.
Zoek telkens bij de voeten ongeveer de middelste steek en tel 7 steken naar rechts
(de zool naar beneden. Hecht aan en haak in de voorste lussen van toer 5. Sla 1
steek over, 5hstk in de volg.st, 1 st oversl., 1hv in de volg.st, herhaal dit nog 2x,
zodat er 3 tenen ontstaan. Beeindigen en een draar laten hangen. De tenen steek
voor steek aan de voet vastnaaien. Haak aan elke voet zo de tenen.

Op de foto zie je dat er met stokjes is gehaakt, maar dit werd te groot en zag er niet
goed uit.
Nu ontbreekt er nog een klein staartje. Haak hiervoor 10L, begin in de 2e st vanaf de
naald, 9v. Draad laten hangen voor het vastnaaien. Een paar draadjes van hetzelfde
garen knippen (5 of 6) en aan de kant waar geen draad hangt vastknopen en op
gewenste lengte.

Afwerking:
Nu nog in elkaar naaien.
De staart en het hoofd eerst vastspelden en (met een matrassteek) vastnaaien.
Omdat de slurf telkens mee getrokken wordt heb ik deze met nylondraad aan de
greep vastgenaaid.
Het lijf aan het hoofd naaien, eerst de dichtgehaakte delen aan elkaar naaien, draad
nog niet afknippen. De voorpoten boven aan het lijf spelden.
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In principe kan je de benen zo bevestigen, dat de olifant op z’ n buik of rug kan liggen
de buik bevestigen, de houding wordt uiteindelijk bepaald door het vastzetten van het
hoofd . Natuurlijk is dit slechts een voorbeeld, doe wat je zelf het mooist vind. Speld
eerst de benen vast, zodat, alles past, naai het daarna vast. De achterpoten het beste
met een matrassteek, de voorpoten normaal. In buikligging moet je de voorpoten iets
verder naar achteren zetten, zodat het niet zo wiebelig is.
Als de benen zijn bevestigd zet je het hoofd vast met een paar steekjes aan de
achterkant of (daar heb ik voor gekozen) aan de buik.
Nu nog de oren aan de zijkanten van het hoofd spelden en naaien en de staart
vastnaaien.
Nu ontbreken alleen de ogen nog. Borduur deze met zwart garen. Voor open ogen kan
je bijv. 6v in een magische ring haken en hier nog een wit lichtpuntje op naaien. Deze
ogen kan je dan op het gezicht naaien. Tenslotte kan je nog wat draadjes knippen
voor op het hoofd.
Wer mag, kann noch ein paar Fäden als Haarbüschel einknüpfen.
Gefeliciteerd, je olifant-speeldoosje is klaar:o)

Erstveröffentlichung: 06.05.2016

Erstveröffentlichung: 06.05.2016

