Haakpatroon Doperwten in een peul
Ontworpen door: Marjan van der Leer

Als kind was ik al gek op doperwtjes dus het kan niet anders dan dat zij ook in gehaakte
vorm in mijn collectie horen!
Deze drie zijn niet alleen schattig om te zien, maar zeker ook om mee te spelen...

WAT HEB JE NODIG?

AFKORTINGEN

Groen katoen voor de erwten (4 draads)
Groen dik katoen voor de peul (8 draads)
Zwart en roze borduurgaren
Haaknaald 2,5 mm
Haaknaald 3,5 mm
Borduurnaald
Vulling

L = losse
KL = keerlosse
V = vaste
MR= magische ring
R = ronde
[…] = hoeveelheid steken
(…) = hoeveelheid rondes
Meerd = meerderen door 2 v in 1 v te
haken
Mind = minderen door 2 v samen te
haken

WERKWIJZE
Erwt met 4 draads haakkatoen in groen en haaknaald 2,5
Haak 3 erwten
R 1: 6 v in een MR
R 2: elke v meerd. 6x
R 3: 1 v, 1 v meerd 6x
R 4: 2 v, 1 v meerd 6x
R 5: 3 v, 1 v meerd 6x
R 6- R10: 1 v in elke v (5 rondes)
R11: 3 v, 1 v mind 6x
R12: 2 v, 1 v mind 6x
R13: 1 v, 1 v mind 6x
R14: 6x mind
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hecht af door de draad door alle voorste lusjes van de laatste 6 steken te halen.
Aantrekken en de draad wegwerken in de erwt.
Borduur met zwart garen de oogjes en mond, en met roze de wangetjes. Zie foto hierboven.
Peul met 8 draads haakkatoen in groen en haaknaald 3,5
R 1: haak 21 l. (20 l+ 1 kl)
R 2: start in de 2e l vanaf de haaknaald, haak 19 v, 3 v in de volgende v, 19 v, 2 v in de laatste v
[43]
R 3: 1v, meerd 1, 17 v, meerd 1, 1 v, meerd 1, 17 v, meerd 1, 1 v, meerd 1, 1 v. [48]
R 4- R 9: 1 v in elke v (6 rondes). [48]
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hecht af en werk de draad netjes weg in de peul.
Als de peul iets te groot is, naai dan de zijkanten aan elkaar door middel van een paar steekjes.

Dit patroon is exclusief ontworpen voor de website van Gek op Haken (www.GekopHaken.nl).
Het patroon mag niet worden gedeeld, verspreid, vertaald of gekopieerd en is alleen voor
eigen gebruik. Het gehaakte product mag in een kleine oplage verkocht worden. Verwijs dan
wel altijd naar de ontwerper van het patroon.
SOCIAL MEDIA
Graag zien we jullie creaties op Instagram en Facebook! Als je de volgende tags gebruikt
kunnen wij het zien:
Instagram: @marjanvanderleer en @gekophaken
Facebook: @Bij Marjan en @Gek op Haken
En eventueel de volgende hashtags: #marjanvanderleer en #gekophakenproject
Veel haakplezier!
Marjan van der Leer
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