The lovely world of

RICORUMI
Christmas Crochet Along

„SWEET PENGUIN“
designed by
AnnaB
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MAAT
14 cm
MATERIAAL
Ricorumi dk
Kleur 001 (wit) 25 g
Kleur 004 (parelgrijs) 25 g
Kleur 029 (wijnrood) 25 g
Kleur 037 (ijsgroen) 25 g
Kleur 053 (karamel) 25 g
Borduurgaren of wolrestje (zwart)
Rico polyesterwatten (voor de vulling)
Ricorumi haaknaald 3 mm
Rico borduurnaald
Makramee garen, circa 15 cm lengte (voor het
suikerriet)
BASISPATROON
Vaste(n)
Kettingsteek/kettingsteken
Halve stokje(s)
STEKENPROEF IN BASISPATROON
24 steken 26 toeren = 10 x 10 cm
HOOFD
In wit haken.
1e ronde: 6 vasten in een magische ring haken. In
rondes verder haken = 6 st.
2de ronde: elke st dupliceren (d.w.z. in elke st van
de voorafgaande ronde 2 vasten haken) = 12 st.
3de ronde: elke 2de st dupliceren = 18 st.
4de ronde: elke 3de st dupliceren = 24 st.
5de ronde: elke 4de st dupliceren = 30 st.
6de ronde: elke 5de st dupliceren = 36 st.
7de ronde: elke 6de st dupliceren = 42 st.
8e t/m 14de ronde: zonder meerderingen vasten
haken = 42 st.
15de ronde: elke 6de en 7de st samen haken
= 36 st.
16de ronde: elke 5de en 6de st samen haken
= 30 st.
17de ronde: elke 4de en 5de st samen haken
= 24 st.
Het werkstuk met polyesterwatten vullen.
18de ronde: elke 3de en 4de st samen haken
= 18 st.
19de ronde: elke 8e en 9de st samen haken
= 16 st.
1 kettingsteek in de volgende st. De draad
afknippen.
LICHAAM
In wit haken.
1e ronde: 8 vasten in een magische ring haken.
In rondes verder haken = 8 st.
2de ronde: elke st dupliceren = 16 st.
3de ronde: elke 2de st dupliceren = 24 st.
4de ronde: elke 3de st dupliceren = 32 st.
5de ronde: elke 4de st dupliceren = 40 st.
6de ronde: elke 5de st dupliceren = 48 st.

7de t/m 14de ronde: zonder meerderingen vasten
haken = 48 st.
15de ronde: elke 5de en 6de st samen haken
= 40 st.
16de ronde: elke 4de en 5de st samen haken
= 32 st.
17de ronde: elke 3de en 4de st samen haken
= 24 st.
18de ronde: elke 2de en 3de st samen haken
= 16 st.
1 kettingsteek in de volgende st. De draad ruim
afknippen, op een lengte van circa 30 cm.
ARMEN (2X HAKEN)
In parelgrijs haken.
1e ronde: 6 vasten in een magische ring haken.
In rondes verder haken = 6 st.
2de t/m 6de ronde: vasten haken = 6 st.
De armen niet met polesterwatten vullen.
De armen telkens langs de opening plat leggen,
en de opening middels 2 vasten sluiten, dus door
allebei laagjes steken.
1 kettingsteek in de volgende st. De draad ruim
afknippen, op een lengte van circa 20 cm.
BOVENGEDEELTE VAN HET HOOFD
In parelgrijs haken.
1e ronde: 6 vasten in een magische ring haken.
In rondes verder haken = 6 st.
2de ronde: elke st dupliceren = 12 st.
3de ronde: elke 2de st dupliceren = 18 st.
4de ronde: elke 3de st dupliceren = 24 st.
5de ronde: elke 4de st dupliceren = 30 st.
6de ronde: elke 5de st dupliceren = 36 st.
7de ronde: elke 6de st dupliceren = 42 st.
8e t/m 13de ronde: zonder meerderingen vasten
haken = 42 st.
In toeren verder haken.
14de toer: 14 vasten, 1 keerlosse, keren = 14 st.
15de toer: 2 st samen haken, 10 vasten, 2 st
samen haken, 1 keerlosse, keren = 12 st.
16de toer: 2 st samen haken, 8 vasten, 2 st samen
haken, 1 keerlosse, keren = 10 st.
17de toer: 2 st samen haken, 6 vasten, 2 st samen
haken, 1 keerlosse, keren = 8 st.
18de toer: 2 st samen haken, 4 vasten, 2 st samen
haken, 1 keerlosse, keren = 6 st.
19de toer: 2 st samen haken, 2 vasten, 2 st samen
haken, 1 keerlosse, keren = 4 st.
20de toer: 2x 2 st samen haken, 1 keerlosse,
keren = 2 st.
21de toer: vasten haken = 2 st.
1 kettingsteek in de volgende st. De draad ruim
afknippen, op een lengte van circa 40 cm.
KRAAG
In ijsgroen haken.
1e toer: 22 lossen + 2 keerlossen (deze tellen
niet als st) haken = 22 st, keren.
2de toer: vanaf de 3de st vanaf de naald elke st
dupliceren, hierbij halve stokjes haken,
2 keerlossen, keren = 44 st.
3de toer: elke st dupliceren, hierbij halve stokjes
haken, 2 keerlossen, keren = 88 st.
4de toer: halve stokjes haken = 88 st.
1 kettingsteek in de volgende st. De draad ruim
afknippen, op een lengte van circa 20 cm.

BEK
In karamel haken.
1e ronde: 5 vasten in een magische ring haken.
In rondes verder haken = 5 st.
2de t/m 3de ronde: vasten haken = 5 st.
1 kettingsteek in de volgende st. De draad ruim
afknippen, op een lengte van circa 20 cm.
BENEN (2X HAKEN)
In karamel haken.
1e ronde: 6 vasten in een magische ring haken.
In rondes verder haken = 6 st.
2de ronde: elke st dupliceren = 12 st.
3de t/m 6de ronde: zonder meerderingen vasten
haken = 12 st.
De benen niet met polesterwatten vullen.
De benen telkens langs de opening plat leggen,
en de opening middels 5 vasten sluiten, dus door
allebei laagjes steken.
1 kettingsteek in de volgende st. De draad ruim
afknippen, op een lengte van circa 20 cm.
SUIKERRIET
In wit en wijnrood haken.
Het stukje makramee garen om en om met de
rode en de witte draad omwikkelen, elke streep
heeft een hogte van 1 cm.
AFWERKING
Het hoofd op het lichaam plaatsen, en m.b.v. de
borduurnaald samen naaien.
De armen aan de voorlaatste ronde aan
weerskanten van het lichaam naaien.
Het bovengedeelte van het hoofd op het hoofd
zetten en rondom vast naaien.
In zwart tussen de 14de en 15de ronde van
het bovenste gedeelte van het hoofd, aan aan
weerskanten van de middelste punt van het
bovengedeelte 2 kleine ogen borduren, zie
afbeelding.
De bek in het midden van het hoofd, précies
onderaan de punt naaien.
De kraag rondom de hals leggen en langs de
uiteindes samen naaien.
De benen aan het lichaam naaien, zie afbeelding.
Het suikerriet middels een kleine steek aan één
van de armen hechten, zie afbeelding.

AFKORTINGEN
afk.
afkanten
herh.
herhalen
resp.
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ro.
rond
sa.
samen
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t
toer(en)
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