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Christmas Crochet Along
„YUMMY CHRISTMAS PUDDING“

en boven aan het open uiteinde van de wijnrode
bol naaien.

MAAT
12 cm
MATERIAAL
Ricorumi dk
Kleur 002 (crème) 25 g
Kleur 029 (wijnrood) 25 g
Kleur 044 (grasgroen) 25 g
Kleur 052 (lichtbruin) 25 g
Kleur 011 (roze) wolrestje voor de wangen
Wolrestje in zwart voor het borduursel
Ricorumi haaknaald 3 mm
Rico stekenmarkeerder
Rico borduurnaald
Rico polyesterwatten
2 Ricorumi veiligheidsogen, Ø 8 mm
BASISPATROON
Vaste(n)
Halve stokje(s)
Kettingsteek/kettingsteken
Picotsteek
Stokje(s)
Dubbele stokjes
STEKENPROEF IN BASISPATROON (VASTEN)
22 steken x 24 toeren = 10 x 10 cm
ONDERSTE BOL
In wijnrood 8 vasten in een magische ring haken.
In rondes verder haken.
Het werkstuk voortdurend met polyesterwatten
vullen.
1e ronde: elke st dupliceren, d.w.z. 2 vasten in
elke st van de voorafgaande ronde 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.
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.
De opening niet sluiten!
PUDDING
In lichtbruin van boven naar beneden haken. Tot
de 14de ronde zoals een bol haken. Hierbij tussen
de 13de en 14de ronde de veiligheidsogen fixeren,
met een afstand van 13 st van elkaar.
15de t/m 17de ronde: vasten haken.
18de ronde: elke 5de en 6de st samen haken
= 40 st.
19de ronde: elke 4de en 5de st samen haken
= 32 st.
20de ronde: elke 3de en 4de st samen haken
= 24 st.
De draad ruim afknippen en door de laatste st
rijgen. Het werkstuk met polyesterwatten vullen

SUIKERGLAZUUR
In crème 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: 1 vaste, de volgende st dupliceren,
[2 vasten, de volgende st dupliceren] 5x, 1 vasten
= 24 st.
4de ronde: elke 4de st dupliceren = 30 st.
5de ronde: 2 vasten, de volgende st dupliceren,
[4 vasten, de volgende st dupliceren] 5x, 2 vasten
= 36 st.
6de ronde: elke 6de st dupliceren = 42 st.
7de ronde: 3 vasten, de volgende st dupliceren,
[6 vasten, de volgende st dupliceren] 5x, 3 vasten
= 48 st.
8e t/m 9de ronde: zonder meerderingen vasten
haken.
10de ronde: [1 vaste, 2 halve stokjes in de
volgende st, 1 stokje, [2 dubbele stokjes in de
volgende st] 2x, 1 stokje, 2 halve stokjes in de
volgende st, 1 vasten] 6x.
1 kettingsteek in de volgende st.
De draad ruim afknippen en door de laatste st
rijgen.
De suikerglazuur boven op het hoofd naaien.
KRAAG
In wijnrood in toeren haken.
26 lossen + 1 keerlosse opzetten.
1e toer: vasten haken, met de 2de losse vanaf de
naald beginnen, keren = 26 st.
2de toer: 2 lossen, 3 stokjes in elke st = 78 st.
De draad ruim afknippen en door de laatste st
rijgen.
De kraag om de hals leggen en middels de losse
einddraad de uiteindes van de kraag samen
naaien.
HULSTBLAD (3X HAKEN)
In grasgroen 7 lossen opzetten.
1e ronde: 1 vaste in de 2de losse vanaf de
naald, [1 stokje, 1 picotsteek, 1 stokje] alle in de
volgende st, 1 vaste, [1 stokje, 1 picotsteek,
1 stokje] alle in de volgende st, 1 vaste, [2 vasten,
1 picotsteek, 1 vaste] alle in de laatste losse.
Aan de overzijde van de lossenketting verder
haken. 1 vaste, *[ 1 stokje, 1 picotsteek, 1 stokje]
alle in de volgende st, 1 vaste; vanaf* voortdurend
herh. De draad ruim afknippen en door de laatste
st rijgen.
BESSEN (2X HAKEN)
In wijnrood 8 vasten in een magische ring haken.
In rondes verder haken.
1e t/m 3de ronde: vasten haken.
De draad ruim afknippen en middels een
borduurnaald door de laatste 8 st rijgen.
De bessen middels een einddraad van het
hulstblad boven op de pudding naaien.
WANGEN (2X HAKEN)
In roze 6 vasten in een magische ring haken, de
ring samen trekken en middels 1 kettingsteek in
de 1e vaste sluiten.

De wangen op het gezicht naaien.
LUSJE
In grasgroen [2 lossen, 4 stokjes, 2 lossen,
1 kettingsteek] 2x in een magische ring haken.
De draad ruim afknippen en door de laatste st
rijgen. De losse einddraad om het midden van
het lusje wikkelen en op de achterkant middels
een dubbele knoop fixeren. Het lusje onderaan
de schulp op de rode bol naaien, zie afbeelding.
AFWERKING
De rode bol rondom middels kleine steken in
grasgroen verzieren, zie afbeelding.
In zwart een lachende mond op het gezicht
borduren.
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