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Kerst Engeltjes

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com
Dit patroon is eigendom van Atty van Norel in opdracht, van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. 
Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen. 2  

Durable Glam, 75 % katoen & 25 % polyester, 50g/130m
Kleuren naar keuze. 

Haaknaald 
4 mm.

Overige materialen 
Schaar
Maasnaald

Gebruikte steken en afkortingen
AK     achterkant
ddst  driedubbel stokje
dst    dubbel stokje
GK     goede kant
hst    half stokje
hv     halve vaste
l        losse
st      stokje
volg  volgende

Afmetingen
1 afgewerkt engeltje is ongeveer 9cm hoog.

Haakschema
Pagine
 
Patrooninfo en tips
Het engeltje bestaat uit 3 losse onderdelen die met de begin- en einddraden aan elkaar vastgemaakt worden.

Haak alle onderdelen in een kleur naar keuze. 

Patroon:
Lijfje (Body):
Toer 1: GK: Vorm een magische ring, haak 2l, 11st in de ring, sluit de toer met 1hv in 2l, keer niet. (12st) 
Toer 2: GK: (2l, 1st) in 2l, 2st in elk volg st, sluit de toer met 1hv in 2l, keer niet. (24st) 
Toer 3: GK: 2l in 2l, 2st in 1e st, [1st in volg st, 2st in volg st] x 11, sluit de toer met 1hv in 2l. (36st)
Knip de draad lang af en hecht af. 

Hoofdje:
Voor het hoofdje haak je toer 1 van het lijfje met een lange begin- en einddraad.

Vleugels (Wings):
Toer 1: GK: Vorm een magische ring, haak 2l, 6st in de ring, sluit de toer niet, keer. (7st) 
Toer 2: AK: 6l in 1e st, 4ddst tussen 1e en 2e st, 5dst tussen 2e en 3e st, 1st tussen 3e en 4e st, 1st  tussen 4e 
en 5e st, 5dst tussen 5e en 6e st, 4ddst tussen 6e en 7e st, 6l, 1hv in begin  2l van Toer 1. Knip de draad lang af 
en hecht af. 

Aan elkaar maken:
Vouw het lijfje dubbel en naai ongeveer 6 steken aan elkaar (foto 2), werk draad weg. 
Vouw het lijfje open en naai de vleugels op de achterkant (foto 3), werk draad weg. 
Steek de einddraad van het hoofdje door het lijfje en de vleugels (foto 4), knoop deze samen met de begindraad 
stevig vast en steek de draden weg (foto 5). 

Gebruikte steken en afkortingen
GK   goede kant
hv    halve vaste
l   losse
v   vaste
val   vaste enkel in de achterste lus gehaakt
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