Muis op de maan

Voel je vrij om je gemaakte haakwerk te verkopen. Massa
productie en Verkoop is uiteraard niet toegestaan! Het is
niet toegestaan om dit patroon te kopiëren, wijzigen,
delen, publiceren of te verkopen. Een kopie is alleen
bedoelt voor persoonlijk gebruik.
***
ATTENTIE: Wees bewust dat ik alleen mijn patronen deel via
www.zhaya.de/www.zhaya.eu. Download je dit GRATIS patroon
ergens anders, verwijder dit onmiddellijk – er zijn gratis sites waar
anonieme hackers deze patronen uploaden waar virussen in kunnen zitten welke toegang
geven tot jouw computer en daar jouw persoonlijke en/of financiële bestanden stelen.

Materialen:
Bij gebruik van de voorgesteld materialen zal de maan ongeveer 20 hoog worden.
• Garen – voor de maan: Gründl Funny (super bulky Chenille yarn) geel, voor de
muis: ICE Yarns Cotton Chenille Fine (Sport weight Chenille Garn) grijs en beige/
huidskleur, een restje roze en zwart/donkerbruin voor de neus en ogen.
• Haaknaald 1,5 en 4ize (with me: 1.5 mm and 4 mm)
• vulling
• Muziekdoosje welke geschikt is voor knuffels, liefst één die je ook kan wassen.

Abbreviations (US Terms):
MR = magische ring

meer = meerderen (2 steken in 1 steek)

V = vasten

min = minderen (=2 steken samenhaken)

L = Lossen (Ketting)

Alleen in de achterste lus

hv = halve vaste

Alleen in de voorste lus

st = steek
(-) x herhaal wat tussen ( ) of voor x aantal herhalingen

De lijst met te gebruiken garen en haaknaald is alleen een suggestie wat je kan
gebruiken. Het is, uiteraard, jouw persoonlijke keuze welk garen je gebruikt..
Bedenk wel dat bij gebruik van ander garen en dikte het eindresultaat ook groter of
kleiner kan worden. Zorg er wel voor dat je de juiste haaknaald dikte gebruikt welke
passend is bij het garen en soepel/dichtheid. Wanneer je Amigurumi haakt, gebruik je
een dunnere haaknaald dan wat op het label staat van je garen. Een dunnere
haaknaald zorgt er voor dat er geen gaatjes ontstaan na het vullen van je haakwerk.
Haak in spiralen tenzij anders vermeld..
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Voor hulp bij onzichtbare kleurwisselingen, meerderen en minderen, bezoek dan “tips,
trucs en tutorial” op mijn website www.zhaya.de.
De grootte van de maan kan zonder problemen worden aangepast. Ik raad aan eerst
de muis te haken, dan kun je de grootte van de maan beter aanpassen aan de grootte
van de muis.
Bij het gebruik van chenillegaren is het beter om niet te beginnen met een magische
ring, omdat het moeilijk of onmogelijk is om te spannen. Beter hier: 2 l en dan het
overeenkomstige aantal st in de 2e steek vanaf de haak. Omdat chenille garen zo
pluizig is, is er geen gat in het midden, dus dit is een goed alternatief.

Muis:
Hoofd:

Grijs
1. 6 vasten 6 in MR (6) ← Voor chenille garen, zie bovenstaande tip
2. vaste in elke steek (6)
3. (1 vaste, meer.) x3 (9)
4. (2 vaste, meer.) x3 (12)
5. (3 vaste, meer.) x3 (15)
6. (4 vaste, meer.) x3 (18)
7. (5 vaste, meer.) x3 (21)
8. (6 vaste, meer.) x3 (24)
9. (7 vaste, meer.) x3 (27)
10. (8 vaste, meer.) x3 (30)
11.-15. (5 toeren) vasten in elke steek (30)
16. (vasten 3, dec) x6 (24)
17. vaste in elke steek (24)
Vul het hoofdje en breng het in model.
18. (2 vasten, min.) x6 (18)
19. (1 vaste, min.) x6 (12)
Vul het hoofdje volledig op.
20. (2 vasten, min.) x3 (9)
Hecht af en werk losse draadjes weg.

Binnen oor (maak 2):
Beige of huidskleur
1. 7 vasten in MR (7) ← Voor chenille garen, zie bovenstaande tip
2. meer. In elke steek (14)
3. vaste in elke steek (14)
Hecht af en werk losse draadjes weg.

Buitenkant oor (maak er 2):

Grijs
1. 7 vasten in MR (7) ← Voor chenille garen, zie bovenstaande tip
2. meer. in elke steek (14)
Plaats nu het binnen- en buiten oor op elkaar met de rug naar binnen gericht, de
grijze naar achteren gericht. Steek de haak door een lus van het binnenoor en trek de
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lus van het buiten oor
door, 1 l, steek in
dezelfde steek
herhaal:
3.vaste in elke steek,
eindig de toer met een
halve vaste in de 1e
steek. (14)
Hecht af en werk losse
draadjes weg.

Lijfje:
Grijs
1.vasten 6 in MR (6) ←

Voor chenille garen, zie bovenstaande tip
2. meer. x6 (12)
3. (1 vaste, meer.) x6 (18)
4. (2 vasten, meer.) x6 (24)
5. (3 vasten, meer.) x6 (30)
6. (4 vasten, meer.) x6 (36)
7. (5 vasten, meer.) x6 (42)
8.-15. (7 toeren) vaste in elke steek (42)
16. 10 vasten, (2 vaste, min) x5, 10 vasten (36)
17. vaste in elke steek (36)
18. 7 vasten, (2 vasten, 1 steek minderen) x5, 7 vasten (30)
19. vaste in elke steek (30)
20. 6 vasten, (1 vaste 1 steek minderen) x6, 6 vasten (24)
21. vaste in elke steek (24)
22. 6 vasten, min. x6, 6 vasten (18)
23. vaste in elke steek (18)
Hecht af en werk losse draadjes weg.
Vul het lijfje en breng het in model.

Staart:

Beige of huidskleur
1. haak 3 lossen, sluit de ring met een halve vaste (3)
2. meer, 2 vasten (4)
3.-6. (5 toeren) vasten in elke steek (4)
7. meer, 3vasten (5)
8.-32. (25 toeren) vaste in elke steek (5)
Hecht af, niet vullen en werk losse draadjes weg.

Benen (maak er 4):

Beige of huidskleur
1. 7 vasten in MR (7) ← Voor chenille garen, zie bovenstaande tip
Verander de kleur naar grijs.
2.-9. (8 toeren) vaste in elke steek (7)
Hecht af, niet vullen en werk losse draadjes weg.
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Zet de muis nog niet in elkaar. Wacht hiermee tot de maan klaar is, dan kan je de
onderdelen beter passend aan de maan maken.

Maan:
Geel
1. 12 vasten in MR (12) ← Voor chenille garen, zie bovenstaande tip
2. 12 x meer (24)
3. (1 vasten, meer.) x12 (36)
4. (2 vasten, meer.) x12 (48)
5. (3 vasten, meer.) x12 (60)
6. (4 vasten, meer.) x12 (72)
7. (5 vasten, meer.) x12 (84)
8. (6 vasten, meer.) x12 (96)
9. (7 vasten, meer.) x12 (108)
10. (8 vasten, meer.) x12 (120)
11. (9 vasten, meer.) x12 (132)
12. (10 vasten, meer.) x12 (144)
13. (11 vasten, meer.) x12 (156)
Ik ben op dit punt gestopt omdat mijn maan het juiste formaat
had. Vouw het haakwerk plat en kijk hoe jouw muis op de maan er uit ziet. Wanneer
het te klein oogt haak dan nog een paar
toeren door op de bovenstaande manier
totdat het de gewenste formaat heeft.
Hecht af en werk de losse draad weg.
Vouw de maan opnieuw plat, de mooie kant
hou je aan de buitenkant. Met naaigaren of
katoen in de kleur van de maan naai je de
maan dicht, in de matrassteek is dit het
mooiste, dan zie je nagenoeg de naadjes
niet. Op de foto’s kan je zien hoe de steek
werkt.
Vergeet niet om de muziekdoos op een goede plek vast te zetten, dit kan door met
een draad onzichtbaar dit vast te zetten in het chenille garen. Zorg ervoor dat het
trekkoord tussen 2 steken komt te liggen van de naad. Vul de maan op met fiberfill
en kneed de maan in de juiste vorm. Nu hoef je alleen de muis nog op de juiste plek

vast te zetten :o) Om dit te doen zet je de onderdelen van de muis met spelden vast
en plaats je het op de maan om te kijken of dit de gewenste vorm heeft. Heb je de
muis op de manier zoals jij dat leuk vindt, dan kan je de onderdelen aan elkaar.
Borduur nu het neusje en de ogen.
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Laatste maar niet de minste, naai de muis op de maan vast. Ik heb de maan
opzettelijk eenvoudig gehouden om niet de aandacht van de muis te stelen. Je kan
uiteraard nog een gezichtje borduren op de maan en andere decoraties.

Wil je de maan kunnen ophangen, je kan dan een koordje haken. Ik heb mijn favoriete
koord van PlanedJune gehaakt. Als alternatief kan je ook een lossen ketting haken.
Haak het koord stevig vast aan de naad.
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