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Duitse Scheper Puppy

Haaktermen:
L = losse
hv = halve vaste
v = vaste
hstk= half stokje
stk= stokje
2v in 1v = meerderen
2v samen = minderen
tips:
Magische cirkel: http://www.allesoverhaken.nl/haaksteken-magic-loop.html
onzichtbaar minderen: http://www.handwerkles.nl/joomla-overview/haakles/156-onzichtbaarminderen

het perfecte rondje haken http://haakmuts.blogspot.be/2010/04/het-perfecte-rondje.html
afmetingen:
grootte: 12cm ( gehaakt met haaknaald 3,5)
benodigdheden:
katoen: zwart, bruin en donker bruin
aangepaste haaknaald voor de katoen ( zie grootte van de puppy hierboven)
12mm oogjes
Wit borduurgaren voor het wit achter de oogjes , haaknaald 1,5
borduurgaren beige, zwart of bruin voor oogjes
Borduurgaren zwart voor neus en mond
pijpreiniger of ijzerdraad voor de staart

Wit voor achter de oogjes

( je kan ook vilt gebruiken )
ronde 1: Maak een magische cirkel met 14v, sluit met een hv
Ronde 2: 1L, (1v, 2v in 1v) 2x; 1v, (1v, 1hstk) in volgende v , (1stk, 2stk in 1v) 3x; 1stk, (1hstk, 1v) in
laatste v
Hecht af en werk draadjes weg
plaats het veiligheidsoogje in het midden en leg aan de zijkant voor later
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Hoofd:
Met bruin
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 5v (5)
Ronde 2: 2v in elke v (10)
Ronde 3: (1v, 2v in 1v) 5x (15)
Ronde 4: (2v, 2v in 1v) 5x (20)
Ronde 5: (3v, 2v in 1v) 5x (25)
Ronde 6: (4v, 2v in 1v) 5x (30)
Ronde 7: (5v, 2v in 1v) 5x (35)
Ronde 8-16: 1v in elke v
plaats veiligheidsoogjes tussen ronde 13 en 14 met 7 steken ertussen
Ronde 17: (5v, 2v samen) 5x (30)
Ronde 18: (1v, 2v samen) 10x (20)
Vul het hoofdje stevig op
Ronde 19: (2v samen) 10x (10)
Vul het hoofd verder op
Ronde 20: (2v samen) 5x (5)
Weef de draad door de buitenste lus en trek aan
Hecht stevig af en werk draadjes weg

Snuitje:

Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v (6)
Ronde 2: (1v, 2v in 1v) 3x (9)
Ronde 3: (2v, 2v in 1v) 3x (12)
Ronde 4: 1v in elke v (12)
Ronde 5: (1v, 2v in 1v) 6x (18)
Ronde 6: 2v, 2v in 1v, 1L, 2v in 1v, 2v
Hecht af en laat een draad om het snuitje vast te naaien
plaats het snuitje tussen de ogen iets naar beneden , vul lichtjes op en naai vast ( zie foto )
de puntige kant van de snuit is de bovenkant

Rechteroor:
Met donker bruin
Rij 1: 2L, sla 1L over, 3v in laatste L, 1L, keer (3)
Ronde 2: 1v in elke v, 1L, keer (3)
Wissel naar zwart
Rij 3: 2v, 2v in 1v, 1L, keer (4)
Rij 4: 1v in elke v, 1L, keer (4)
Rij 5: 1v, 2v in 1v, 2v, 1L, keer (5)
Rij 6: 1v in elke v, 1L, keer (5)
Rij 7: 2v, 2v in 1v, 2v, 1L, keer (6)
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Rij 8: 1v in elke v , 1L, keer (6)
Rij 9: 3v, 1hv, 1L keer (8) (laat de rest onbewerkt)
Rij 10: sla de hv over, 3v, 1L, keer (6)
Rij 11: 3v, 1v in de zijkant van de volgende steek, 1v in de laatste en voorlaatste steek van rij 8, 2v
in de laatste v
Haak nu een ronde vasten rondom het oor en in de top van het oor: 1v, 2L, 1v, sluit met 1hv
Ronde 11: 1L, 1v, (sla 1v over, 1v) 3x, 1hv
Hecht af en laat een draad om de oren aan het hoofdje te naaien
Naai de oortjes vast op ronde 5 van het hoofd

Linkeroor:
Met donker bruin
Rij 1: 2L, sla 1L over, 3v in laatste L, 1L, keer (3)
Ronde 2: 1v in elke v, 1L, keer (3)
Wissel naar zwart
Rij 3: 2v, 2v in 1v, 1L, keer (4)
Rij 4: 1v in elke v, 1L, keer (4)
Rij 5: 1v, 2v in 1v, 2v, 1L, keer (5)
Rij 6: 1v in elke v, 1L, keer (5)
Rij 7: 2v, 2v in 1v, 2v, 1L, keer (6)
Rij 8-9: 1v in elke v , 1L, keer (6)
Rij 10: 3v, 1hv, 1L keer (4) (laat de rest onbewerkt)
Rij 11: sla de hv over, 2v, 3v in 1v 1L, keer (6)
Haak nu een ronde vasten rondom het oor en in de top van het oor: 1v, 2L, 1v,
Als je terug aan de bovenkant van het oor bent haak dan nog 2v in de zijkant van de eerste v
bovenaan, verder 1v in elke v en sluit met 1hv
Hecht af en laat een draad om de oren aan het hoofdje te naaien
Naai de oortjes vast tussen rij 2 en 8 van het hoofd

afwerking oogjes en snuit:
Naai met de kleur van uw puppy, 3 streepjes over de zijkant van het oogje, zo krijg je een puppy
blik
Borduur het neusje en mond zoals op de foto

Lichaam:
kleur naar keuze
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 7v (7)
Ronde 2: 2v in elke v (14)
Ronde 3: (1v, 2v in 1v) 7x (21)
Ronde 4: (2v, 2v in 1v) 7x (28)
Ronde 5-8: 1v in elke v (28)
Ronde 9: (1v, 2v samen) 3x, 19v (25)
Ronde 10: 1v in elke v (25)
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Ronde 11: 11v, (2v samen, 1v) 3x, 5v (22)
Ronde 12: 1v in elke v (22)
Ronde 13: (9v, 2v samen) 2x (20)
Ronde 14: (2v, 2v samen) 5x (15)
Ronde 15: 1v in elke v (15)
Vul het lichaam stevig op
Ronde 16: (1v, 2v samen) 5x (10)
vul eventueel nog verder op
Hecht af en laat een draad om het lichaam aan het hoofd te naaien
Naai het lichaam aan het hoofdje

Buiklapje:

Met bruin
Rij 1: 2L, sla 1st L over, 2v in 1v, 1L, keer
Rij 2: 1v in elke v, 1L, keer (2)
Rij 3: 1v, 2v in 1v, 1L, keer (3)
Rij 4: 1v in elke v (3)
Rij 5: 1v, 2v in 1v, 1v, 1L, keer (4)
Rij 6: 2v, 2v in 1v, 1v, 1L, keer (5)
Rij 7: 2v, 2v in 1v, 2v, 1L, keer (6)
Rij 8: 3v, 2v in 1v, 2v, 1L, keer (7)
Haak nu een ronde vasten rondom en sluit met 1hv
Hecht af en laat een draad om het buiklapje aan het buikje te naaien

Achterpoten(2x):

kleur naar keuze
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v (6)
Ronde 2: 2v in elke v (12)
Ronde 3: 4v, (1stk, 1v) 3x, 2v (12)
Ronde 4: 3v, (2v samen) 3x, 3v (9)
Ronde 5-9: 1v in elke v (9)
haak nog 2 of3 v zodat je het beentje van voor naar achter kan plat
vouwen
Vul het voetje en het beentje lichtjes
vouw plat haak met een hv dicht
hecht af en laat een draad om het beentje aan het lichaam te naaien

Voorpoten(2x):

kleur naar keuze
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v (6)
Ronde 2: 2v in elke v (12)
Ronde 3: 4v, (1stk, 1v) 3x, 2v (12)
Ronde 4: 3v, (2v samen) 3x, 3v (9)
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Ronde 5-10: 1v in elke v (9)
haak nog 2 of3 v zodat je het beentje van voor naar achter kan plat vouwen
Vul het voetje en het beentje lichtjes
vouw plat haak met een hv dicht
hecht af en laat een draad om het beentje aan het lichaam te naaien
naai de achterpoten ter hoogte van ronde 5 en 8
naai de voorpoten aan elke zijkant ter hoogte van ronde 11 en 14

Staart:

kleur naar keuze
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 5v (5)
Ronde 2-8: 1v in elke v (5)
Ronde 9: 2v, 2v in 1v, 2v (6)
Ronde 10-11: 1v in elke v (6)
Ronde 12: ( 1v, 2v in 1v) 3x (9)
hecht af en laat een draad om de staart aan het lichaam te naaien
Knip een stukje pijpreiniger, dubbel de lengte van het staartje .
Vouw dubbel, en draai om elkaar, steek het in het staartje.
Naai nu het staartje aan het lichaam tussen de twee achterpoten
En het Duitse Scheper pupje is af
Veel haakplezier
Ik heb dit patroontje nog niet zelf gemaakt enkel vertaald.
Indien er toch foutjes zouden inzitten , laat het me even weten en dan pas ik het aan .
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