Lilly 2.0
(Handleiding)
Deze handleiding is eigendom van Zhaya/Zhaya Design.
Verkoop, uitwisseling, publicatie en reproductie van het
patroon (incl. vertalingen) is verboden.
Natuurlijk mogen de foto’s en het patroon in zijn geheel of
gedeelte ervan niet als uw eigendom uitgegeven worden
Als u de pop wilt verkopen, op markten of online mag dit met
vermelding v/d auteur - Zhaya / Zhaya Designs -.Dank U
wel :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 aanbevolen materiaal wordt de pop ca. 20 cm groot.
• Garen, zoals Scheepjes Catona b.v. 255 (huid kleur), zwart, zeer
pluizig (mohairachtig) Wol , b.v.. Schöller & Stahl Elfin
• Passende haaknld 2,0 mm
• vulling
• ogen (hier: 8 mm)

Afkortingen:
MR = opzet (magic ring / of gebruik 2-l methode )
v = vaste
L = Losse
st = steek
hv= halve vaste
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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 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 diameter 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.

Hoofd: huidkleur 2mm haaknld
1. 6v in de opzet (6)
2. Elke v meerd (12)
3. Elke 2e v meerd (18)
4. Elke 3e v meerd (24)
5. Elke 4e v meerd (30)
6. Elke 5e v meerd (36)
7. Elke 6e v meerd (42)
8. Elke 7e v meerd (48)
9. Elke 8e v meerd (54)
10.-18. (9 Rnd) 1v in elke st rond (54)
Plaats de veiligheidsogen tussen rnd 13 &14 met 10 st afstand
Natuurlijk mag u kiezen voor andere maat en plaats v/d ogen.
19. Elke 8e en 9e v samen haken (48)
20. Elke 7e en 8e v samen haken (42)
21. Elke 6e en 7e v samen haken (36)
22. Elke 5e en 6e v samen haken (30)
23. Elke 4e en 5e v samen haken (24)
vullen.
24. Elke 3e en 4e v samen haken (18)
25. Elke 2e en 3e v samen haken (12)
26.-28. (3 Rnd) 1v in elke st rond (12)
29. Elke 2e v meerd (18)
30. Elke 3e v meerd (24)
31. Elke 4e v meerd (30)
32. Elke 5e v meerd (36)
33. Elke 6e v meerd (42)
34. Elke 7e v meerd (48)
Vul het hoofd stevig
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Vouw het deel nu dubbel en tel voor elke arm 9steken om dit te markeren.

Blijft voor het vóórpand en het rugdeel elk 15st over.
35. Haak rond de rug (9st v/d arm overslaan), 15st vóór (9st v/d arm overslaan) , nog 13 v op
de rug (30) <— plaats hier de nieuwe ronde marker.
36. Haak 1v ( 1v in beide lagen nogmaals, alleen in deze rij), en ga verder in spiraal rondes: 29v
(30)
37.-47. (11 Rnd) 1v in elke st (30)
Het lichaam zoveel mogelijk vullen.
Verdeel het lichaam voor de benen, dubbel vouwen en de beide buitenste 12 st markeren voor elk
been de middelste 3 steken vormen het kruis v/d pop.
Haak nu tot de eerste markeersteek (indien nodig).
U kan de benen vullen tijdens het werk, maar kan ook als u bij de tenen bent
48. Haak de eerste & laatste v samen (steken v/d benen), 10v, 1v in de samen gehaakte st. (12)
49.-62. (14 Rnd) 1v in elke st (12)
63. elke 3e en 4e v samen haken (9)
Haak tot middenvoor v/h been ( als dit nodig is)
64. 1hv, 4L,(wreef v/d voet) begin in 2e l v/d nld: 3v in de losse haken, 9v rond het been, 3v
langs de losse (15) <— hier is begin v/d nieuwe ronde
65. 3v in 1st, 13v, 3v in 1st (19)
66. -67. (2 Rnd) 1v in elke st rond (19)
67. Reliëfsteek (of haak in de achterste lus): 1v in elke st (19)
Eindig aan de voorkant ( haak meer / minder st) , dit was voor mij niet nodig.
Eindig met een lange draad om het gat te sluiten.
Vul het been als u dat nog niet hebt gedaan.
Naai de voet dicht (eerst voor de helft) bijvullen , en dan de rest dicht naaien.
Haak het tweede been hetzelfde vanaf rnd 48
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Sluit de middelste 3 st v/h kruis zoals de voet.

Armen:
Huidkleur met 2,0 mm haaknld
Aanhechten in de onbewerkte 9st .
1.-11. (11 Rnd) 1v in elke st rond (9)
12. Elke 3e st meerderen (12)
13. -15. (3 Rnd) 1v in elke st (12)
14. Elke 3e en 4e samen haken (9)
Vul de armen tijdens het haken en sluit het gat
door de einddraad door de voorste lussen te
rijgen, trek de draad aan en verberg het
restant garen.
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Als dit nog niet is gedaan de ogen plaatsen. Steek met een lange draad vanuit de achterkant, naar
het eerste oog en steek door naar het tweede oog. Herhaal dit een paar maal. Knoop de draden
vast en verberg in het hoofd.
Met zwart garen de wenkbrauwen borduren..

Haren:
Neem kleur van uw keuze en gebruik 3 mm, een volle
maat hoger als de rest is gehaakt.
De wol is uitsluitend een suggestie.
Bij gebruik van ander garen, naald, moet u misschien
de rondes aanpassen met meer/ minder minderingen
Haak de pruik
1. 6v in de opzet (6)
2. Elke st meerderen (12)
3. Elke 2e meerderen (18)
4. Elke 3e meerderen (24)
5. Elke 4e meerderen (30)
6. Elke 5e meerderen (36)
7. Elke 6e meerderen (42)
8.-13. (6 Rnd) 1v in elke st rond (42)
Eindig met lange draad om vast te naaien, of gebruik naaigaren om vast te naaien..
Ik heb alleen de bovenkant zorgvuldig geborsteld (ik heb dat voor het vastnaaien gedaan, zodat je
niet per ongeluk ook een deel van het gezicht uitborstelt :D ).
Voorzichtig langs de buitenste rand werken, zodat je begin ook kan bedekken met de “pluizen”.
Neem er de tijd voor.
Wil je langer haar hebben, knoop dan enkele draden in de buitenste toer en borstel dat ook
zorgvuldig uit. Daar kan je later vlechten of staartjes van maken.
Voor mijn Lilly heb ik geen haar aangeknoopt, die kleine staartjes zijn ontstaan door het
borstelen.
Als alles klaar is kan je de pruik op het hoofd naaien en kappen.
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Dit is -Lilly 2.0., past zij past de kleding van Lilly 1.0, behalve de schoenen .
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