Gustav
Vertaald door Elly Lijster

Dit patroon is eigendom van Zhaya/Zhaya
Designs. Verkoop, ruilen, openbaar maken,
v e rs p re i d e n v a n h e t p a t ro o n ( i n c l .
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.

Material:
Haakkatoen-Gustav is met zog. Pannenlapgaren gehaakt, ik heb totaal ca. 100g (LL
85m/50g) met nld. 2,5 mm gebruikt en hij werd daarmee ca. 20 cm groot.
Knuffel-Gustav is met zachte wol gehaakt, ik heb hiervan iets meer dan 150g (LL
55m/50g) net nld 4 mm voor gebruikt en hij werd ca. 30 cm groot.
Het garen en de naalddikte zijn natuurlijk maar een voorbeeld. Je kunt elk ander garen
en bijpassende naald gebruiken.
• Garen in dikte en kleuren naar keuze
• Wat zwart en wit garen (ogen en neus)
• Bijpassende haaknaald
• Naai-of stopnaald
• Vulling

Afkortingen:
v = vaste
MR = magische ring
L = losse
st = steek
hv = halve vaste
Je kan elke toer sluiten met 1hv en beginnen met 1L of doorlopend in spiraalronden
haken, net wat je zelf wilt.

Been (2x):

1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd (12)
3. elke 2. v meerd (18)
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4. elke 3. v meerd (24)
5. -10. (6 toeren) v in elke st (24)
Aan het eerste been een draad van ca. 20 cm laten hangen. Het tweede been niet
beeindigen maar doorgaan met het …

Lijf:

11. 3L, hv in een steek van het eerste been, 1L, 1v in dezelfde st, 23v om het been,
3v in de L-ketting, 24v om het tweede been, 3v langs de 3L-ketting (54)
12. (plaats een markeerder) v in elke st (54)
13. -14. (2 toeren) v in elke st (54)
Als er tussen de twee benen nog een opening zit deze dichtnaaien met de einddraad
van het eerste been.
15. elke 9. v meerd (60)
16. elke 10. v meerd (66)
17. -29. (13 toeren) v in elke st (66)
30. elke 10. en 11. v samen haken (60)
31. -38. (8 toeren) v in elke st (60)
39. elke 9. en 10. v samen haken (54)
40. -47. (8 toeren) v in elke st (54)
Vullen.
Plat drukken en de steken naast de vouw markeren, om later vasten te haken. Weer
samenvouwen en de bovenste kanten met vasten of halve vasten dichthaken,
beeindigen, draad afhechten. Tijdens het dichthaken event. Nog bijvullen. (je kan het
natuurlijk ook dichtnaaien

Arm (2x):
De arm begint met een ovaal in het
schema hiernaast te zien (met 6L i.p.v.
7, maar het principe is hetzelfde).
1. 7L, 1v in de 2e st vanaf de naald, 4v,
3v in de laatste L, verder aan de
andere kant van de opzet: 4v, 2v in
de laatste st (14)
2. 1v meerd, 4v, 3x 1v meerd, 4v, 2x
1v meerd (20)
3. -6. (4 toeren) v in elke st (20)
7. elke 3. en 4. v samen haken (15)
8. -20. (13 toeren) v in elke st (15)
Hand normaal vullen, naar boven toe minder of helemaal niet vullen.
Plat dichthaken. Draad laten hangen voor het vastnaai.
Armen aan de zijkant van het lijf naaien.

Neus:
Zwart
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd (12)
3. elke 4. v meerd (15)
4. -7. (4 toeren) v in elke st (15)
8. elke 4. en 5. v samen haken (12)
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Vullen (of zonder vulling aannaaien, net wat je wilt)
9. telkens 2 v samen haken (6)
Lange draad laten hangen voor het vastnaaien.

Oog (klein):
wit
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd (12)
Draad laten hangen voor het vastnaaien,.

Oog (groot):
wit
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd (12)
3. elke 2. v meerd (18)
Draad laten hangen voor het vastnaaien,.

Pupillen (2x):
zwart
1. MR met 6v (6)
Draad laten hangen voor het vastnaaien
Pupillen op het oogwit naaien, met wit een lichtpuntje naaien, ogen en neus op het
gezicht naaien.
(optioneel) Gustav funktioneert ook zonder oren. Zonder oren lijkt hij een beetje op
een kat. Met oren kan Gustav veranderen met bijv ronde Teddy-oren of lange
konijnen-oren. Bij de katoenen Gustav heb ik geen oren gemaakt. Bij de knuffel
Gustav heb ik voor kleine Teddy-oren gekozen.

Teddy-Oren (2x):

1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd (12)
3. -4. (2 toeren) v in elke st (12)
Niet vullen, oor plat aan de bovenste
naaien,, (de top heb ik daarbij naar
gevouwen.)

Konijnen-Oren (2x):

1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd (12)
3. elke 2. v meerd (18)
4. -6. (3 toeren) v in elke st (18)
7. elke 8. en 9. v samen haken (16)
8. v in elke st (16)
9. elke 7. en 8. v samen haken (14)
10. v in elke st (14)
11. elke 6. en 7. v samen haken (12)
12. v in elke st (12)
Niet vullen, oor plat aan de bovenkant in de hoeken naaien.
Naar keuze kan je nog wat haar inknopen.
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hoeken
binnen

Gustav is klaar:o)
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