Jonge
draak
Alle figuren, die met mijn patronen zijn gemaakt, mogen

verkocht

worden, onder vermelding van de
designer. Het patroon zelf, of delen ervan mogen niet
verkocht, openbaar gemaakt of als eigen uitgegeven worden.
Vielen Dank :o)
***
Materiaal:
Met gebruik van het voorgeschreven materiaal wordt het figuur ca. 20 cm groot.
De vermelde wol en naalddikte zijn voorbeelden. Welk garen je gebruikt, kan je natuurlijk zelf
bepalen
Garen, bijv. ca. 2 bollen (100 g) Schachenmayr Catania, kleurnr. 162 (kaffee) of zwart, wat roze
voor de tong
• Bijpassende haaknaald (bij mij 2,0 mm en 2,5 mm)
• Vulling
• Pijpenrager (Chenille-draad) en/of bloemdraad
• Drakenogen in passende grootte (bij mij: ca. 6 mm)

Gebruikte steken en afkortingen:
v = vaste
hstk = half stokje
stk = stokje
MR = draadring (magic ring)
L = losse
st = steek
hv = halve vaste
Er wordt – tenzij anders aangegeven - in spiraalronden gehaakt.
De draak wordt (met uitzondering van de tong) in één kleur gehaakt.

De naalddikte moet aangepast worden aan het gebruikte materiaal.
Voor een voorbeeld van meer-en minderingen, zie: www.zhaya.de onder Tipps, Tricks en Tutorials.
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Kop:
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerderen (12)
3. elke 2. v meerderen (18)
4. elke 3. v meerderen (24)
5.-7. (3 toeren) v in elke st (24)
8. elke 8e v meerderen (27)
9.-13. (5 toeren) v in elke st (27)
14. 10v, 3v in één st, 5v, 3v in één st, 10v (31)
15. v in elke st (31)
16. 3v, 1v meerderen, 4x elke 6e v meerderen, 3v (36)
17.-23. (6 toeren) v in elke st (36)
24. elke 5e. en 6e. v samenhaken (30)
25. elke 4e en 5e v samenhaken (24)
26. elke 3e. en 4e v samenhaken (18)
27. elke 2e en 3e v samenhaken (12)
Kop in vorm vullen.
28. telkens 2 v samenhaken (6)
Beeindigen en de draad afhechten.
Om de oog-en neusholten te vormen, met een naald en draad van onder (waar later de nek uitkomt)
naar boven steken en in de van te voren gemarkeerde plaats voor de ogen uitkomen, met een steek
tussenruimte terugsteken, aantrekken en vastknopen. Voor het tweede oog en voor de neusgaten
herhalen. De ogen bevestigen en event. nog een keer aantrekken en vastknopen. Draden in het
hoofd wegwerken.

Ooglid (2x):

6L, 5 hv, hierbij de 1e st overslaan.
Het ooglid als op de foto boven de ogen vastnaaien. Ik heb de oogholten en neusvleugels met zwart
pastelkrijt schaduw gegeven.

Oor (2x):
Wordt in een ovaal gehaakt (zie schema).
4L, 1 v in de laatste L: (1 stk, 1 hstk, 1 v, 1 hstk, 1
stk), 1 v, 2 v in de laatste, met een hv in de 1e st
sluiten.
De brede kant met een paar steekjes op de kop
vastnaaien.

Hoorn (2x):
3L, met 1 hv sluiten tot ring,
elke st meerderen (6)
29. v in elke st (6)
30. 5v, 1v meerderen (7)
31. 6v, 1v meerderen (8)
Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien.
Eventueel vullen, ik vond dat niet nodig. De oren aan
de zijkant en de horens daartussen vastnaaien
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Mond:
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerderen (12)
3. v in elke st (12)
4. elke 4e. v meerderen (15)
5. elke 5e. v meerderen (18)
6.-10. (5 toeren) v in elke st (18)
Beeindigen, draad laten hangen voor het vastnaaien. Niet vullen, plat samenhaken

Tong:
met roze, wordt in een ovaal gehaakt.
1. 6L, 1 v in de 2e st vanaf de naald, 3 v, 3 v in de laatste st, verder aan de onderkant: 3 v, 2 v in
de laatste st, (12)
2. 1e. v meerderen, 3v, 3v meerderen, 3v, 2v meerderen (18)
3. 1 v, 1 hv
Beeindigen, draad laten hangen. De tong in de mond naaien (ik heb alleen het achterste deel
vastgenaaid).

Lijf:
Tussendoor vullen.
1. MR met 6v (6)
2. v in elke M (6)
3. elke 2e. v meerderen (9)
4. v in elke st (9)
5. 8v, 1v meerderen (10)
6. v in elke st (10)
7. 9v, 1v meerderen (11)
8.-9. (2 toeren) v in elke st (11)
10. 10v, 1v meerderen (12)
11.-12. (2 toeren) v in elke st (12)
13. 11v, 1v meerderen (13)
14.
-15. (2 toeren) v in elke st (13)
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16. 12v, 1v meerderen (14)
17.-18. (2 toeren) v in elke st (14)
19. 13v, 1v meerderen (15)
20.-21. (2 toeren) v in elke st (15)
22. 14v, 1v meerderen (16)
23.-24. (2 toeren) v in elke st (16)
25. 15v, 1v meerderen (17)
26.-27. (2 toeren) v in elke st (17)
28. 16v, 1v meerderen (18)
29.-30. (2 toeren) v in elke st (18)
31. elke 6e. v meerderen (21)
32. elke 7e. v meerderen (24)
33. elke 4e. v meerderen (30)
34. 7v, 1v meerderen, 5x elke 3. v meerderen, 7v (36)
35.-44. (10 toeren) v in elke st (36)
45. elke 5e. en 6e. v samenhaken (30)
46. elke 4e. en 5e. v samenhaken (24)
47.-50. (4 toeren) v in elke st (24)
51. elke 4e. v meerderen (30)
52.-53. (2 toeren) v in elke st (30)
54. elke 10e. v meerderen (33)
55.-59. (5 toeren) v in elke st (33)
60. 16v, 1v meerderen, 3v, 1v meerderen, 3v, 1v meerderen, 8v (36)
61.-63. (3 toeren) v in elke st (36)
64. 16v, 2v samenhaken, 3v, 2v samenhaken, 3v, 2v samenhaken, 8v (33)
65. elke 10e. en 11e. v samenhaken (30)
66. elke 9e. en 10e. v samenhaken (27)
67. elke 8e. en 9e. v samenhaken (24)
68. elke 7e. en 8e. v samenhaken (21)
69.-70. (2 toeren) v in elke st (21)
71. 13v, 2v samenhaken, 6v (20)
72. 12v, 2v samenhaken, 6v (19)
73. 12v, 2v samenhaken, 5v (18)
74. 4v, 1v meerderen, 6v, 2v samenhaken, 5v (18)
75. v in elke st (18)
Beeindigen, niet sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien.

Been (2x):
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerderen (12)
3. elke 2e. v meerderen (18)
4. elke 3e. v meerderen (24)
5.-8. (4 Toeren) v in elke st (24)
9. elke 11e. en 12e. v samenhaken (22)
10. v in elke st (22)
11. elke 10e. en 11e. v samenhaken (20)
12. v in elke st (20)
13. elke 9e. en 10e. v samenhaken (18)
14. v in elke st (18)
15. elke 8e. en 9e. v samenhaken (16)
16.-17. (2 Toeren) v in elke st (16)
18. elke 7e. en 8e. v samenhaken (14)
Vertaald door Elly Lijster: https://www.facebook.com/groups/Creaties/

19.-20. (2 Toeren) v in elke st (14)
21. elke 6e. en 7e. v samenhaken (12)
22. -23. (2 Toeren) v in elke st (12)
In het bovenbeen heel licht vullen, deze wordt later dubbel geklapt aangenaaid
24. 3v meerderen, 2v, 2x 2v samenhaken, 3v (13)
25. 3x elke 2e. v meerderen, 1v, 2x 2v samenhaken, 2v (14)
26. 10v, 2x 2v samenhaken (12)
27. -31. (5 Toeren) v in elke st (12)
Beeindigen, niet sluiten, draad laten hangen om de voet mee aan te naaien. Onderbeen vullen,
bovenbeen heel licht vullen. Als de draak alleen voor
decoratie is, kan je wat ijzerdraad insteken, zodat hij
beter zijn gewicht kan dragen

Voet (2x):
Voor de tenen heb ik de vinger-methode van deze Video
(klick) (klik op het orginele Duitstalige patroon) gebruikt..
Het is in het Engels, maar ik heb het hieronder ook
beschreven. Anders, dan in de video, heb ik te tenen niet
direct gesloten, maar de draad afgeknipt, gesloten worden ze later.
1. MR met 6v (6)
2. elke v meerderen (12)
3. v in elke st (12)
4. elke 3e. v meerderen (16)
5. elke 2e. v meerderen (24)
6. v in elke st (24)
7.a) 2v, door de 3e en 22e steek steken en 1 v haken, dan keren en van deze kant nog een keer door
de 22e steek (deze keer door het gat) steken en 1 v haken , 2v (6)
8.-10. a) (3 Toeren) v in elke st (6) <- dus 18v doorlopend
Beeindigen, draad afknippen, niet sluiten,.
Haakwerk zo draaien dat de zojuist gehaakte teen aan de rechter kant ligt, dus de normale
haakrichting. De tweede teen wordt net zo gehaakt als de eerste. Met de haaknaald in de laatste st
van de eerste teen aan deze kant insteken. Draad doorhalen
b) 2v, door de 4e en 19e. steek steken en 1 v haken, keren en van deze kant nog een keer door de
19e. steek (deze keer door het gat) steken en 1 v haken, 2v (6)
9.b) elke 3e. v meerderen (8)
10.-10. b) (2 Toeren) v in elke st (8)
11.b) elke 3e. en 4e. v samenhaken häkeln (6)
12.b) v in elke st (6)
Beeindigen, draad afknippen maar nog niet sluiten.
Beide tenen liggen nu aan de goede kant. Weer in de laatste steek van de tweede teen insteken en de
draad ophalen.
7.c) 2v, door de 7e. en 16e. steek steken en 1 v haken, keren en vanaf deze kant nog een keer door de
16e. steek (door deze steek) en 1 v haken, 2v (6)
8.c) elke 3e. v meerderen (8)
9.-10. c) (2 Toeren) v in elke st (8)
11.c) elke 3e. en 4e. v samenhaken (6)
12.c) v in elke st (6)
Beeindigen, draad afknippen maar nog niet sluiten.
Beide tenen liggen aan de goede kant. Weer in de laatste steek van de 2e teen insteken en draad
ophalen..
7.-10. d) (4 Toeren) v in elke st (6) <- dus 24v doorlopend
Beeindigen, draad afknippen.
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Nu de pijpenrager in de tenen plaatsen, vouw het eerste
stukje om en draai het in elkaar,. Dan in de beide
andere tenen een stuk pijpenrager plaatsen en dan
kunnen de tenen gesloten worden. Hiervoor de
einddraden door een naald halen en door de laatste 6
steken halen en aantrekken. Draad afhechten.

Stekels:
Hier heb ik een dikkere haaknaald voor gebruikt (0,5
mm dikker), bij mij dus 2,5 mm
60L + 1L, 2 hv, (3L, 1v in de 1e L (3e vanaf de naald),
1 st oversl., 1 hv), ) <- wat tussen haakjes staat herhalen, aan het eind nog 1 hv.
Nu ontbreken alleen de vleugels nog. Elke vleugel bestaat uit 6 delen en moeten natuurlijk 2 x
gehaakt worden.

Vleugels (2x):
Deel 1:
1. MR met 6v (6)
2. elke 3e. v meerderen (8)
3.-57. (55 Toeren) v in elke st (8) <- 440v doorlopend
58. elke 2e. v meerderen (12)
59. v in elke st (12)
60. elke 4e. v meerderen (15)
61. v in elke st (15)
62. elke 5e. v meerderen (18)
63. v in elke st (18)
Beeindigen, draad laten hangen.
Pijpenrager insteken. Is de draak alleen voor decoratie, dan kan de vleugel direct met ijzerdraad
verstevigd worden, omdat deze echt zwaar word. Pijpenrager is hiervoor te licht. Als het om mee te
spelen is, pijpenrager gebruiken of vullen (draai de uiteinden in elkaar om de scherpe delen te
vermijden).
Het dikkere deel van de vleugels, wat later aan het lijf wordt genaaid, moet dan nog wat gevuld
worden.
Deel 2:
1. MR met 6v (6)
2.-19. (18 Toeren) v in elke st (6) <- 108v doorlopend
Beeindigen,niet sluiten. Met dunne pijpenrager vullen, dat is hier voldoende omdat het geen
dragend deel is.
Deel 3:
1. MR met 6v (6)
2.-27. (26 Toeren) v in elke st (6) <- 156v doorlopend
3.Beeindigen,niet sluiten. Met dunne pijpenrager vullen, dat is hier voldoende omdat het geen
dragend deel is.
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Deel 4:
Heen en weer haken, elke rij begint met een L en aan het eind het werk keren.
Voor dit deel heb ik een dikkere naald gebruikt (0,5 mm
meer) (bij mij 2,5 mm).
1. 8L, 1 st oversl., 7v (7)
2. 6v, 1v meerderen (8)
3. 1v meerderen, 7v (9)
4. 8v, 1v meerderen (10)
5. 1v meerderen, 9v (11)
6. 10v, 1v meerderen (12)
7. 1v meerderen, 11v (13)
8. 12v, 1v meerderen (14)
9. 1v meerderen, 13v (15)
10. 14v, 1v meerderen (16)
11. 1v meerderen, 15v (17)
12. 16v, 1v meerderen (18)
13. 1v meerderen, 17v (19)
14. 18v, 1v meerderen (20)
Nu een L haken en niet keren, langs 1 toer v langs deze kant haken. Beeindigen, draad laten hangen
Deel 5:
Heen en weer haken, elke rij begint met een L en aan het eind het werk keren.
Ook voor dit deel heb ik een naald (0,5mm) dikker gebruikt
1. 12L, 1 st oversl., 11v (11)
2. 1v meerderen, 9v, 1v meerderen (13)
3.-4. (2 Toeren) v in elke st (13)
5. 1v meerderen, 11v, 1v meerderen (15)
6.-7. (2 Toeren) v in elke st (15)
8. 1v meerderen, 13v, 1v meerderen (17)
9.-10. (2 Toeren) v in elke st (17)
11. 1v meerderen, 15v, 1v meerderen (19)
12.-13. (2 Toeren) v in elke st (19)
14. 1v meerderen, 17v, 1v meerderen (21)
15.-16. (2 Toeren) v in elke st (21)
17. 1v meerderen, 19v, 1v meerderen (23)
18.-19. (2 Toeren) v in elke st (23)
20. 1v meerderen, 21v, 1v meerderen (25)
21.-22. (2 Toeren) v in elke st (25)
Beeindigen, draad laten hangen .
Deel 6:
Heen en weer haken, elke rij begint met een L en aan het eind het werk keren.
Ook voor dit deel heb ik een naald (0,5mm) dikker gebruikt
1. MR met 5v (5)
2. 1v meerderen, 1v, 3v in 1 st, 1v, 1v meerderen (9)
3. 4v, 3v in 1 st, 4v (11)
4. 1v meerderen, 4v, 3v in 1 st, 4v, 1v meerderen (15)
5. 7v, 3v in 1 st, 7v (17)
6. 1v meerderen, 7v, 3v in 1 st, 7v, 1v meerderen (21)
7. 10v, 3v in 1 st, 10v (23)
8. 1v meerderen, 10v, 3v in 1 st, 10v, 1v meerderen (27)
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

13v, 3v in 1 st, 13v (29)
1v meerderen, 13v, 3v in 1 st, 13v, 1v meerderen (33)
16v, 3v in 1 Mst 16v (35)
1v meerderen, 16v, 3v in 1 st, 16v, 1v meerderen (39)
19v, 3v in 1 st, 19v (41)
1v meerderen, 19v, 3v in 1 st, 19v, 1v meerderen (45)
22v, 3v in 1 st, 22v (47)
6v, 3x elke 4e. v meerderen, 6v (50) <- De rij is hier afgelopen, keren.
6v, 3x elke 5e. v meerderen, 6v (30)

In de volg. rij wordt weer „de hoek omgehaakt”. dus weer de hele rij
6v, 3x elke 6e. v meerderen, 5v, 3v in 1 st, 25v (60)
18. 23v, 1 st overs., 1v, 1 hb (25) <- de rij is hier afgelopen, keren.
19. 1 st overslaan., 24v (24)
Nu 1 L, niet keren, langs de onderkant v haken, daarbij elke 5e st overslaan (30)
Beeindigen, lange draad laten hangen voor het vastnaaien,.
Bij het samennaaien van de vleugels gaan we uit van: „wat niet past, maken we passend!“.
Hiermee bedoel ik, dat de delen zo tussen de strepen genaaid worden dat ze aan het eind
aansluiten,dus dat kan een beetje rekken of juist niet zijn. Leg de stukken tussen de strepen en naai
ze een voor een vast.. Naai het middelste deel als laatste vast (zie foto)

Als het slecht te zien is: het lange
stuk is deel 1, het korte stuk
daaraan links is deel 2 en het
rechter langere stuk is deel 3,
Vleugelblad links is deel 4, midden
deel 5 en rechts deel 6

En zo ziet de samengestelde vleugel er uit. Dit alles twee x
haken.
Afwerking:
Voor de afwerking eerst alle delen
eerst vastspelden
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Als het nog niet is gedaan de oren, horens en oogleden vastnaaien. De mond eerst spelden en zo
vastnaaien, dat hij wijd open staat,. De voeten aan de benen naaien (met
matrassteek). Dan nog benen, vleugels, stekels en hoofd aannaaien. Bij de
vleugels ook de korte kant van het skelet aan het lijf
vastnaaien.Het
hoofd, de
toeren
tussen de
vleugels
en de

benen
ik met

heb
matrassteek

vastgezet, voor een betere stevigheid

.
Gefeliciteerd, het is klaar!

Het patroon van het popje vind je ook op mijn site (www.zhaya.de)
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