Rammelaar Tulpje
Dit patroon wordt gehaakt in spiraal. Je sluit de
toeren dus niet met een halve vaste, maar haakt
gewoon achter elkaar door.
Alleen de blaadjes worden in teruggaande toeren
gehaakt.

Dit patroon is en blijft eigendom van Hip & Haak.
www.facebook.com/hipenhaak

Gebruikte steken en afkortingen
Magische Ring = MR
Losse = L
Halve Vaste = HV
Vaste = V
Half Stokje = HST
Stokje = ST
Benodigdheden
Hoofdkleuren rood en groen
Restje bruin en donkergroen
Haaknaald 3.0 mm
Veiligheidsogen 8mm
Vulling
Borduurnaald
Rammelkraal
Stukje zwart vilt
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Hoofdje
Haak met rood
Middelste deel
Toer 1: Start met een MR met 5v
Toer 2: 2v in elke v (10v)
Toer 3: 1v, 2v in de volgende v (15v)
Toer 4-6: 1v in elke v (15v)
Hecht af en laat een draadje hangen
Buitenste delen (2x)
Toer 1: Start met een MR met 5v
Toer 2: 2v in elke v (10v)
Toer 3-5: 1v in elke v (10v)
Hecht de 1e af, maar knip bij de 2e de draad
niet af!
Je gaat de delen nu aan elkaar haken
Toer 1: Haak 5v aan het rechterdeel, 8v aan het
middelste deel, 10v aan het linkerdeel, 7v in het
middelste deel en 5v aan het rechterdeel (35v)
Toer 2-9: 1v in elke v (35v)
Toer 10: 5v, 1v minderen (30v)
Toer 11: 4v, 1v minderen (25v)
Toer 12: 3v, 1v minderen (20v)
Toer 13: 2v, 1v minderen (15v)
Wissel van kleur naar groen, om de stengel te
haken.
Vul het hoofdje stevig op en plaats de
rammelkraal in het hoofdje.
Plaats de veiligheidsoogjes tussen toer 6 en 7
met 6v tussenruimte.
Vul het steeltje tijdens het haken stevig op.
Toer 14-31: 1v in elke v (15v)
Toer 32: 2v, 2v in de volgende v (20v)
Toer 33: 1v in elke v (20v)
Toer 34: 2v, 1v minderen (15v)
Toer 35: 1v, 1v minderen (10v)
Toer 36: 5x 1v minderen (5v)
Knip de draad lang af en sluit de 5v met het
overgebleven draad. Werk de draad netjes
weg.
Naai de gaatjes tussen de bloemdelen dicht.

Blaadjes (4x)
Haak met groen
Toer 1: Haak 11l
Toer 2: 1v in de 2e l vanaf de haaknaald, 2hst,
2st, 2hst, 2v. Haak 3v in de laatste l. Haak
verder aan de andere kant van de lossenrij.
2v, 2hst, 2st, 2hst, 1v. Sluit met een hv.
Hecht af en werk de draad netjes weg.
Naai 2 blaadjes aan elkaar met een
slingersteek (van onder naar boven en
weer terug).
Naai de blaadjes aan de zijkanten van de
stengel.
Knip een klein streepje zwart vilt uit en plak
deze als een mondje tussen de oogjes van het
tulpje in, zoals op de foto.
Je kunt het mondje eventueel ook borduren.

Borduur met het bruine draad een streepje
op toer 34. Borduur met donkergroen een
aantal verticale streepjes om het gras te
maken.
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