Mini Amigurumi Octopus

Benodigdheden:
o
o
o
o
o
o
o

Haaknaald (maat afhankelijk van de wol of katoen die je gebruikt.) Ik gebruikte een 3 mm
naald
Bolletje wol of katoen
7 of 8 mm veiligheidsoogjes (afhankelijk van de grootte van je octo. Hoe dikker de wol en
haaknaald, hoe groter hij wordt, dus hoe groter de oogjes moeten zijn.)
een stekenmarkeerder of een stukje wol om het begin van elke ronde te markeren
wolnaald
vulsel
strikje of knoopje als versiering.

Gebruikte steken:
o
o
o
o
o
o

L - losse
v - vaste
hst - half stokje
hv - halve vaste
meerder - 2 vasten in 1 vaste
minder - 2 vasten samenhaken

Info:
o
o

amigurumi wordt continu rond gehaakt. Er is dus geen begin en eind van de ronde.
Gebruik een stekenmarkeerder of een stukje wol om de eerste steek van elke ronde te
markeren. Verplaats de markering telkens als je de eerste steek van de ronde hebt gehaakt.
----------------------------------------------------

Lichaam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2 L. 6 v in de 2e L vanaf de haak of 6 L in een magische ring (6)
meerder in alle steken(12)
*vaste, meerder* (18)
* 2 v, meerder* (24)
v in elke v (24)
*3 v, meerder* (30)
v in elke v
v in elke v
v in eke v *markeer het eind van de ronde voor plaatsing van de oogjes*
v in elke v
v in elke v
*v, minder* (24) *Plaats nu de oogjes*
Minder de hele ronde (12) *Vul het lichaam*
Minder de hele ronde (6) * Hecht af en weef het draadeinde in*

Tentakels:
1. 2 L, 8 v in de 2e v vanaf de haak of 8v in een magische ring. Hv in de eerste v
2. 14 L

3. 2 hst in de 2e L vanaf de haak en 3 hst in elke volgende losse. Hv in de volgende v in de cirkel

4. Herhaal ronde 2 en 3 nog 7 keer. (8 tentakels)

Afwerking:
o
o

Naai het tentakelstuk aan de onderkant van het lichaam
Versier de octo met een knoopje, strikje of iets van je eigen keus.

N.B.
Dit patroon komt van http://esshaych.blogspot.nl/ net als de foto's.
Ik heb dit patroon enkel vertaald.

