Vinnie de Vis knuffel
Dit patroon mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Het afgewerkte product
mag niet verkocht worden © Anne Verledens
Materiaal
Gebruik 100 % gemerceriseerd katoengaren geschikt voor haaknaald 2,5 en poppenvulling
(zie lijst goedgekeurd katoen). De visjes moeten kunnen gewassen worden op 60 graden. Als
je los haakt, gebruik een kleinere haaknaald, er mogen hoe dan ook geen gaten zijn
waardoor de vulling te zien is. Visjes met gaatjes of waar de vulling te zien is, worden
afgekeurd. De toeren worden in spiralen in het rond gehaakt zonder de toer af te sluiten.
Gebruik een gekleurd draadje om het begin en einde van je toer aan te duiden. Steek het
draadje net na je laatste steek. Je mag ook kleuren combineren. In dit geval leg je aan de
binnenkant de oude en nieuwe draad vast met een dubbele knoop.
Gebruikte steken:
Vaste (v)
Magische ring haken

Zie ook een van de filmpjes op YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ciPV17Etq3c
Na de 6 v sluit ik met een hv in de eerste v die je gemaakt hebt. Je moet hoe dan ook 6 v
hebben om te starten. Trek de ring goed dicht zodat er geen gat is.
Minderen
= 2 v samen haken: de voorste lussen van de volgende 2 v samen haken
https://www.youtube.com/watch?v=3zpnKGynwQc
Meerderen:
Twee v in 1 v
Afhechten:
Je eindigt met 12 v. Hou een draad over van ong. 20 cm. We gaan de ring sluiten door met
een naald de draad door de buitenste lussen van de v te halen. Als je rond bent, trek het gat
heel goed dicht. Stop de overgebleven draad weg: ga met de naald dwars door het visje
naar de bodem en naai hem vast in de bodem zodat het niet meer loskomt.
Staartjes haken:
Na drie toeren van onderstaand patroon maken we staartjes. We haken 1 toer uitsluitend in
de voorste lussen van de 18 v.
1. Haak een ketting van 28 losse vanaf de voorste lus van de volgende v
2. Keer terug langs de ketting met 27 v. Afhankelijk van het katoen moet dit aantal
misschien aangepast worden. Om meer krul te krijgen (hangt af van het soort katoen),
kan je om de steek 2 steken in 1 losse van de ketting haken. De lengte moet uitgerekt
tussen de 9 en max 12 cm zijn.
3. Na de laatste v steek je opnieuw in de voorste lus waarmee je begonnen bent om alles
goed vast te zetten.
4. 1 v in de voorste lus van de volgende v
5. Maak opnieuw een staartje
6. Maak op die manier 9 staartjes met telkens een v tussen.
7. Na de staartjes zie je aan de achterkant de achterste lussen liggen. Daarin haken we 18 v
(= toer 5)
Het aantal steken dat je moet gehaakt hebben staat telkens tussen haakjes bij elke toer.
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1) 6 v in magische ring (6)
2) 2 v in elke v (12)
3) 1 v, meerder (= 2 v in v) (18)
4) 1 toer Staartjes haken (zie uitleg hierboven)
5) v in achterste lussen achter de staartjes, rondom (18)
6) 2 v, meerder, herhaal rondom (24)
7) 3 v, meerder, herhaal rondom (30)
8) 4 v, meerder, herhaal rondom (36)
9) 5 v, meerder, herhaal rondom (42)
10-14) v in elke v = 5 toeren (42)
15) 12 v, 2 samenhaken (= minderen), herhaal rondom (39)
16) v in elke v (39)
17) 11 v, minderen, herhaal rondom (36)
18) v in elke v (36)
19) 10 v, minderen, herhaal rondom (33)
20) v in elke v (33)
21) 9 v, minderen, herhaal rondom (30)
22) v in elke v (30)
23) 3 v, minderen, herhaal rondom (24)
24) v in elke v (24)
Vul het visje op met poppenvulling. Maak het stevig, maar zorg dat het nog zacht aanvoelt.
25) 2 v, minderen, herhaal rondom (18)
27) v in elke v (18)
28) 1 v, minderen, herhaal rondom (12)
Trek wat vulling met je haaknaald naar de punt toe zodat de vulling goed verdeeld is.
Afhechten
Trek het gat goed dicht. Hou een lange draad over van ong. 20 cm. Stop de draad weg
dwars door het visje en zet hem vast in de bodem zodat hij niet loskomt.
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