Assepoester, omdraai poppetje (gratis patroon)

Materialen:
Katoen / wol van verschillende kleuren, medium tot fijn dik.
Kleuren: huid roze, blauw, bruin, grijs, wit, zwart en licht geel voor het haar, plus restjes van kleuren om op de
rok te haken)
Haaknaald 2,5 mm of 3mm, afhankelijk van de keuze van je wol / katoen
Borduurnaald voor katoen/ wol
Kralen voor op de blauwe jurk en dun draad om het vast te naaien.
Volgorde van haken:
Je begint met het haken van de kop van één van de varianten, gevolgd door een lichaam. Dan het andere
lichaam en de tweede kop. Alles wordt gehaakt in halve cirkels, de amigurumi stijl.
Begin met Assepoester prinses.
Kleur : Huid-gekleur.
1) Magische ring met 6 v. (6)
2) *2v in iedere v* herhaal 6x (12)
3) * v, 2v in v * herhaal 6x (18)
4) * 2v, 2v in v * herhaal 6x (24)
5) * 3v, 2v in v * herhaal 6x (30)
6)* 4v, 2v in v* herhaal 6x (36)
7-10) 36 v
11) * minderen, 4v* herhaal 6x (30)
12) * minderen, 3v* herhaal 6x (24)
Op deze rij maak je oogjes en mond. Dit kan je borduren, of kleine kraaltjes of veiligheidsoogjes voor gebruiken.
13) *minderen, 2v* herhaal 6x (18)
14) * minderen, 1v * herhaal 6x (12)
Vul het hoofdje op met vullling en haak verder met huidkleur het nekje.

15) *v, 2v in v* herhaal 6x (18)
16) * 5v, 2v in v* herhaal 3x (21)
Verander de kleur blauw,
17) 21 v
18) *6v, 2v in v * herhaal 3x (24)
19) 24v
20) 24v in de achterste lus van elke vaste. (24).
Verander kleur zwart .
Je begint nu met de andere Assepoester.
21) 24v in de achterste lussen (24)
22) 24v
23) * minderen, 6v * herhaal 3x (21)
24) 21v
25) * minderen, 5v* herhaal 3x (18)
Tussendoor opvullen.
26) * minderen, v* herhaal 6x (12).
Verander kleur naar huidskleur
27) *v, 2v in v* herhaal 6x (18)
28) *2v, 2v in v* herhaal 6x (24)
29) *3v, 2v in v* herhaal 6x (30)
30) * 4v, 2v in v* herhaal 6x (36)
31-34) 36v
35) * minderen, 4v * herhaal 6x (30)
36) * minderen, 3v* herhaal 6x (24)
Op deze rij maak je oogjes en mond. Dit kan je borduren,
of kleine kraaltjes of veiligheidsoogjes voor gebruiken.
Begin ook al vast met het vulen van dit hoofdje
37) * minderen, 2v* herhaal 6x (18)
38) * minderen, v* herhaal 6x (12)
Vul hoofd goed op.
39) * minderen* herhaal 6x (6) eindig met halve vaste en hecht af.
Armen: (maak er vier, twee in de kleur blauw, twee in de kleur bruin of grijs)
Start met de huidkleur
1) 6v in magic ring (6)
2) *v, 2v in v * herhaal 3x (9)
3) *v, minderen* herhaal 3x (6)
4 en5) 6v
Wissel naar kleur blauw of de keur bruin/grijs
6) * v, 2v in v* herhaal 3x (9)
7) *v, minderen* herhaal 3x (6)
Vul licht op, en laat voldoende draad hangen, om vast te zetten aan het
lijfje. Naai ze zo vast dat ze omhoog wijzen ter hoogte van het nekje,
zodat ze mouwjtes worden. Zie foto

Rok: (maak er twee, een blauwe (met een extra draad met daaraan de kralen) en de andere bruin of grijs)
Start met blauw
1) Maak 24 vasten in rij 20 van het lijfje. (24)
2) *3v, 2v in v* herhaal 6x (30)
3) *5v, 2v in v* herhaal 5x (35)
4) *6v, 2v in v * herhaal 5x(40)
5) *7v, 2v in v* herhaal 5x (45)
6) *8v, 2v in v* herhaal 5x (50)
7) *9v, 2v in v * herhaal 5x (55)
8) *10v, 2v in v* herhaal 5x (60)
9-22) 60v. Vanaf dit punt kan je met een draad haken. Eén met kralen eraan en één in katoen kleur. Laat zo om
de vier steken een kraal zien. Je kan ze ook achteraf er op naaien.
Hecht af met halve vaste.
Met bruin of grijs gebruik je geen kralen
1) 24 v haken op rij 21 van de popje
2-22) Herhaal de blauwe rok (zonder kralen).
Pak witte draad, en haak de twee rokken aan elkaar aan de kant van de
blauwe jurk. We maken een soort petticoat.
1) Haal de haaknaald door iedere vaste van de laaste rijen van beide rokken
(dus rij 22). Haak ze samen rondom in elke vaste (60)
2) Haak 3 lossen in de eerste v, sla dan de tweede vaste over haak een
vaste in de 3e vaste. Herhaal rondom, gevol is een ‘kanten’ randje.
Afhechten en draad verbergen
Schort:
Kleur wit.
1) Maak 16 lossen.
2) Haak vanaf tweede losse vanaf de haaknaald, haak 15v over de rij lossen (15)
3-8) draai elke rij het werk om, maak 1 keerlosse en dan 15v (15)
9) 1 losse, keren *minderen, 3v* herhaal 3x (12)
10) 1 losse, keren *minderen, 2v* herhaal 3x (9)
11 en 12) 1 losse, keren, 9v (9)
13) 1 losse, keren, in voorste lussen haken 9v (Optioneel). (9)
14-16) 1 losse, keren, 9v (9)
17) Maak een ketting van 16 lossen, zet vast met 1 v in de eerste v van de toer 13,
maken van een ketting van 20 lossen, hecht af.
18) Aan de andere kant rij 16 (in de eerste v), maak je een ketting van 16 lossen en zet je vast met 1v in de
eerste vaste van toer 13 aan die kant. En daarna maak je een ketting van 20 ossen, hecth af.
Steek de armpjes door de mouwen en gebruik de lossen ketting om het schort vast te zetten.
Sjaal:
Kies een kleur – bijv. paars
1) Haak 21 lossen in een ketting
2) Vanaf het tweede losse vanaf de haaknaald, 1 v in elke losse, draai het werk (20)
Herhaal elke rij, 1v in elke v, en keer het werk om. Doordat je GEEN gebruik maakt van een keerlossen wordt
elke rij een steek minder. Tot je bij 4 steken bent. Hecht af.
Haak 15 lossen, maak vast aan rij 1, haak 20 v over rij 1 en eindig met een ketting van 15 lossen. Kijk of dit om
het hoofd past. Je kunt nu nog het aantal lossen uitbreiden.

Haar:
Bij de bruine/grijze assepoester
Steek de haaknaald in het hoofd van het popje, trek met de naald een lus, haal door de lus een draad van wol /
katoen. Maak zo elke keer een draad vast. Kies een scheiding en zet aan de rand van deze scheiding twee rijen
vast. Knip de haren op de lengte die je wenst.
Voor de princes Assepoester zet je de draden vast aan de voorzijde, zijkanten en achterkant van het gezichtje,
in de richting van het achterhoofd. Maak een knoetje met de draden om het hoofd. Zet deze vast met dezelfde
draad als de haren. Versier deze met een kroontje van kralen, naar eigen inzicht.
Tot slot, maak met stof of haak kleine vierkantjes of cirkels in restkleuren en zet deze vast op de bruine/grijze
jurk.

