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MAAT
circa 10 cm (zonder aureool)
MATERIAAL
Ricorumi dk
Kleur 001 (wit) 25 g
Kleur 022 (poeder) 25 g
Kleur 029 (wijnrood) 25 g
Kleur 058 (zilvergrijs) 25 g
Kleur 071 (zand) 25 g
Ricorumi Lamé dk
Kleur 001 (zilver) 10 g
Wol restjes (blauw, roze), voor het borduursel
Ricorumi haaknaald 3 mm
Rico borduurnaald
Rico polyesterwatten
Rico stekenmarkeerder
BASISPATROON
Vaste(n)
Kettingsteek/kettingsteken
Halve stokje(s)
Stokje(s)
Dubbele stokje(s)
STEKENPROEF IN BASISPATROON
20 steken x 26 toeren = 10 x 10 cm
LICHAAM EN HOOFD
Van beneden naar boven haken, hierbij
voortdurend met polyesterwatten vullen.
LICHAAM
Voor de kleurenwissel, in de eerste 14 rondes de
draden niet afknippen, maar op de binnenkant
van het lichaam langs voeren en om en om haken
zoals volgt: 2 rondes in wit, 1 ronde in zilvergrijs
haken.
8 vasten in een magische ring haken. In rondes
verder haken.
1e ronde: elke st dupliceren (d.w.z. in elke st van
de voorafgaande ronde 2 vasten haken) = 16 st.
2de ronde: elke 2de st dupliceren = 24 st.
3de ronde: elke 3de st dupliceren = 32 st.
4de ronde: elke 4de st dupliceren = 40 st.
5de ronde: elke 5de st dupliceren = 48 st.
6de t/m 14de ronde: zonder meerderingen vasten
haken = 48 st.
15de ronde: elke 5de en 6de vaste samen haken
= 40 st.
16de ronde: elke 4de en 5de vaste samen haken
= 32 st.
17de ronde: elke 3de en 4de vaste samen haken
= 24 st.
HOOFD
In poeder verder haken.
18de t/m 19de ronde: zonder minderingen vasten
haken = 24 st.
20de ronde: elke 4de st dupliceren = 30 st.
21de ronde: elke 5de st dupliceren = 36 st.
22de t/m 28de ronde: zonder meerderingen
vasten haken = 36 st.
29de ronde: elke 5de en 6de vasten samen haken

= 30 st.
30de ronde: elke 4de en 5de vasten samen haken
= 24 st.
31de ronde: elke 3de en 4de vasten samen haken
= 18 st.
32de ronde: elke 2de en 3de vasten samen haken
= 12 st.
33de ronde: telkens 2 vasten samen haken = 6 st.
De draad ruim afknippen.
M.b.v. de borduurnaald de draad steeds in het
voorste gedeelte van de laatste 6 st rijgen en strak
vast trekken.
De draad wegnaaien.
OREN (2X HAKEN)
In poeder 6 vasten in een magische ring haken
= 6 st.
De draad ruim afknippen en door de laatste st
rijgen.
ARMEN (2X HAKEN)
In poeder 10 lossen + 1 keerlosse haken, keren.
1e toer: vasten haken, met de 2de st vanaf de
naald beginnen = 10 st.
De draad ruim afknippen en door de laatste st
rijgen.
HAREN
In zand 6 vasten in een magische ring haken.
In rondes verder haken.
1e ronde: elke st dupliceren = 12 st.
2de ronde: elke 2de st dupliceren = 18 st.
3de ronde: elke 3de st dupliceren = 24 st.
4de ronde: elke 4de st dupliceren = 30 st.
5de ronde: elke 5de st dupliceren = 36 st.
6de ronde: elke 9de st dupliceren = 40 st.
7de t/m 9de ronde: zonder meerderingen vasten
haken = 40 st.
10de ronde: *1 kettingsteek, 1 st overslaan,
5 stokjes in de volgende st, 1 st overslaan; vanaf *
4x herh. = 20 stokjes + 4 kettingsteek.
De draad ruim afknippen, op een lengte van circa
30 cm, en door de laatste st rijgen.
AUREOOL
In zilvergrijs én in zilver 36 lossen haken, en de
ronde middels 1 kettingsteek in de 1e st sluiten.
In zilver verder haken.
1e ronde: kettingsteken haken = 35 st.
De draad ruim afknippen en door de laatste st
rijgen.
MANTEL
In wijnrood 32 lossen + 1 keerlosse haken, keren.
1e t/m 8e toer: vasten haken = 32 st + 1 keerlosse, keren.
9de toer: vasten haken = 32 st + 1 keerlosse,
keren, en in rondes verder haken.
LAATSTE RONDE + KRAAG
10de ronde: 1 vaste, 1 halve stokje, 2 stokjes in
de volgende st, 26 stokjes, 2 stokjes in de
volgende st, 1 halve stokje, 3 vasten in de
volgende st, 8 vasten (in de uiteindes van de
toeren), 1 kettingsteek, 4 lossen; vervolgens in de
ketting van het begin: 8 dubbele stokjes, 2 stokjes
in de volgende st, 1 halve stokje, 1 vaste, 2x 2 st
samen haken, 1 vaste, 2x 2 st samen haken,
1 halve stokje, 2 stokjes in de volgende st,
8 dubbele stokje, 4 lossen, 1 kettingsteek (deze

st markeren), dan 8 vasten (in de uiteindes van de
toeren), eindigen met 3 vasten in de volgende st
= 85 st.
1 kettingsteek in de volgende st. De draad ruim
afknippen.
BANDJE
In zilver 30 lossen + 1 kettingsteek in de
gemarkeerde kettingsteek van de 10de ronde
haken, * 3 lossen + 1 vaste in de volgende st;
vanaf * 55x herh., 3 lossen, 1 kettingsteek in
de tegenoverliggende kettingsteek van de kraag,
eindigen met 30 lossen.
De draad afknippen.
Parallel met de boord in zilver tussen de 9de en
10de ronde van de mantel een lijn in wit borduren,
zie afbeelding.
VLEUGELS (2X HAKEN)
In wit 7 vasten in een magische ring haken. In
rondes verder haken.
1e ronde: elke st dupliceren = 14 st.
2de ronde: 2 vasten, de volgende st dupliceren,
1 vaste, dan 3 lossen = 5 st, keren.
3de toer: met de 2de st vanaf de naald beginnen,
en 7 vasten haken, de volgende st dupliceren,
2 vasten, dan 1 losse = 11 st, keren.
4de toer: met de 2de st vanaf de naald beginnen,
en 2 vasten haken, de volgende st dupliceren,
7 vasten, dan 3 lossen = 11 st, keren.
5de toer: met de 2de st vanaf de naald beginnen,
en 9 vasten haken, de volgende st dupliceren,
3 vasten, 4 stokjes in de basis van de st 2 toeren
lager insteken), de volgende 2 st overslaan,
eindigen met 1 kettingsteek = 19 st.
De draad ruim afknippen en door de laatste st
rijgen.
AFWERKING
Telkens m.b.v. de losse einddraden de enkele
panden samen naaien. Tussen de 23de en 24de
ronde van het hoofd, met een afstand van 18 st
de oren vast naaien. Het gezicht borduren, de
ogen in blauw, de wangen en de mond in roze, zie
afbeelding. De haren boven op het hoofd fixeren.
Hierbij komt het pony op het voorhoofd te zitten,
zie afbeelding. De armen telkens middels 4 st aan
weerskanten op de 27de ronde van het lichaam
vast naaien. De mantel op de schouder fixeren.
Het bandje op de rug vast naaien. De vleugels aan
weerskanten van de mantel vast hechten, met een
afstand van 12 st. Afsluitend de aureool boven
op het hoofd plaatsen en middels 6 st horizontaal
vast hechten.

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