Haakpatroon pantoffels Yoda

Gebruikte steken:
hv
halve vaste
v
vaste
l
losse
st
stokje
hst
half stokje
awst
achterwaarts stokje
vwst
voorwaarts stokje
Minderen
Steek de haaknaald door de bovenste twee lussen van de te minderen steken, sla
om, haal door, sla om en haal door.
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Benodigdheden:
Gebruikt garen voor maat 1922:
Phildar Partner 6
2 bollen kleur 41 Billard
Restje Phildar Partner 3,5 kleur 67 Noir
Clover Amour haaknaald 5,5
Phildar pantoffelzolen
2 witte wolballen met een doorsnede van 15 mm
Zool
Voor de zolen van de pantoffels gebruik je de prachtige l
eren zolen
gevoerd met schapenwol van
Phildar. Deze zolen hebben een opstaande rand met kleine gaatjes. In de gaatjes maak je een
festonsteek met een dubbele draad voor de stevigheid. Het is het mooiste om de rondte in 1 keer
te maken, zonder dat je tussendoor weer aan of af hoeft te hechten. Om in 1 keer rond te gaan
gebruik je een draad van vier keer de omtrek van de zool. Voor een dubbele draad dus 8 keer de
omtrek en dan de draad dubbel vouwen.
Hecht middenachter aan en maak de festonsteek als volgt:

Vouw tijdens het festonneren de leren rand een beetje naar binnen, zie plaatje twee.
Als je rondom bent gegaan sluit je de festonsteek middenachter, hecht af en steek de draad weg
onder de steken. (plaatje 3)
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Enkel
Toer 1: Haak eerst de enkel rondom in de hoogte. Hecht middenachter aan, haak vasten in de
festonsteken, haak lossen naar de overkant (heel los!) en haak vasten in de festonsteken naar
middenachter. Rondom moet het totaal aantal steken een even aantal zijn en het aantal steken op
de zool is iets meer dan de helft van het aantal gaatjes van de zool.
In het geval van maat 1922 heeft de zool 36 gaatjes. Rondom zijn er 24 steken gehaakt, waarvan
18 op de zool en 6 voor de oversteek (9 v, 6 l, 9 v). Totaal is dit de omtrek van het enkel gedeelte
(24).

Toer 2: Haak in elke v een v. Bij de lossen haak je erin, niet erom.
Toer 3  7: Haak vasten
Boord
Toer 1: Haak 24 stokjes. Sluit de toer met een hv.
Toer 23: Haak de voorwaartse en achterwaartse reliëfstokjes om en om. Sluit elke toer met een
hv.
Een reliëfstokje haak je als volgt:
Voorwaarts:
Net als bij een gewoon stokje, sla de draad om je haaknaald. Steek de haaknaald aan de voorkant
van je werk van rechts naar links achter het onderliggende stokje langs:
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Haal de draad terug, sla nog een keer om, haal door de eerste twee lussen op je haaknaald, sla
nog een keer om en haal door de laatste twee lussen op je haaknaald (net als bij een gewoon
stokje). Nu heb je een reliëfstokje gehaakt aan de voorzijde.
Zie ook deze uitleg op 
Youtube.
Achterwaarts:
Sla de draad om je haaknaald en steek de haaknaald aan de achterkant van je werk van rechts
naar links voor het onderliggende stokje langs:
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Haal de draad terug, sla nog een keer om, haal door de eerste twee lussen op je haaknaald, sla
nog een keer om en haal door de laatste twee lussen op je haaknaald (net als bij een gewoon
stokje). Nu heb je een reliëfstokje gehaakt aan de achterzijde.
Zie ook deze uitleg op 
Youtube.
Door reliëfstokjes om en om te haken ontstaat er een boord. Sluit de laatste toer met een halve
vaste en hecht de draad af.

Copyright 2016 
Keet & Co
 Marjolein Stins, alle rechten voorbehouden. Patroon is voor eigen gebruik.
Gebruik het niet voor commerciële doeleinden of workshops.

Voet
De voet wordt heen en weer gehaakt in vasten. Elke toer eindigt met 1 vaste in de eerste vrije
festonsteek aan de zijkant. De volgende toer begint dan met 1 vaste in de festonsteek daarnaast
en dan weer terug in vasten naar de overkant. Bij de teruggaande toer begin je vasten te haken in
de eerste vaste naar de overkant, niet in de festonsteek van de vorige toer. Het aantal steken dat
aangegeven wordt in de telling is het aantal te tellen vtjes. De eerste steek die aan de festonsteek
vast zit is geen vtje en is daardoor niet meegeteld.

Toer 1: Hecht aan in de eerste festonsteek aan de rechterkant waar al een steek van de enkel zit,
haak 6 v naar de overkant, 1 v in de hoek, 1 v in de festonsteek aan de overkant waar al een steek
van de enkel zit. Haak de aanhechtdraad gelijk mee. Je hebt nu 9 steken.
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Toer 23: Haak 1 v in de festonsteek ernaast, keer het werk. Haak 7 v naar de overkant (begin met
de vaste van de oversteek, dus niet met de vaste van de festonsteek van de vorige toer). Haak 1 v
in de eerst beschikbare festonsteek. Je hebt nu 8 steken.
Toer 4: Haak 1 v in naastliggende festonsteek, 3 v, 2 hst in 1 steek, 3 v, 1 v in naastliggende
festonsteek
Toer 5: Haak 1 v in naastliggende festonsteek, 3 v, 1 l, sla de 2 hst over, 3 v, 1 v in naastliggende
festonsteek (8)
Toer 6: Haak 1 v in naastliggende festonsteek, 3 v, 1 v in de losse, 3 v, 1 v in naastliggende
festonsteek (8)
Toer 7: Haak 1 v in naastliggende festonsteek, 1 v, 2 v samen haken, 1 v, 2 v samen haken, 1 v, 1
v in naastliggende festonsteek (6)
Toer 8: Haak 1 v in naastliggende festonsteek, 1 v in elke steek, Haak 1 v in naastliggende
festonsteek (6)
Toer 9: Haak 1 v in naastliggende festonsteek, 2 v samen haken, 1 v, 2 v samen haken, 1 v in
naastliggende festonsteek (4)
Toer 10: Haak 1 v in naastliggende festonsteek, steek in in de drie bovenste lussen van de
overgebleven 3 vasten, sla de draad om en haal door de 4 lussen op je haak. Maak vast met een
hv aan de festonsteek middenvoor.
Hecht de draad naar binnen af. Duw de 2 hst een beetje omhoog, dit is de neus.
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Oren
Haak 2 oren:
Toer 1: Haak 4 v in een magische ring (4)
Toer 23: Haak 1 v in elke v (4)
Toer 4: Haak 2 v in de volgende v, 1 v, 2 v in de volgende v, 1 v (6)
Toer 5: Haak 2 v in de volgende v, 2 v, 2 v in de volgende v, 2 v (8)
Toer 6: Haak 1 v in elke v (8)
Toer 7: Haak 2 v in de volgende v, 3 v, 2 v in de volgende v, 3 v (10)
Toer 8: Haak 2 v in de volgende v, 4 v, 2 v in de volgende v, 4 v (12)
Toer 9: Haak 1 v in elke v (12)
Toer 10: Haak 2 v in de volgende v, 5 v, 2 v in de volgende v, 5 v (14)
Toer 1112: Haak 1 v in elke v (14)
Vouw het oor dubbel en haak hem dicht met vasten. Laat een lange afhechtdraad zitten. Naai de
oren links en rechts onderaan de enkel vast.

Als je de pantoffels in een grotere maar wilt haken, dan zijn de oren wellicht niet groot genoeg.
Meerder dan na toer 10 nog 1 of 2 toeren en haak daarna nog 1 of 2 toeren hetzelfde aantal
steken als je laatste toer, afhankelijk van hoe groot je de oren wilt hebben.
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Ogen
Toer 1: Haak 6 vasten in een magische ring (6)
Toer 2: Haak 2 v in elke v (12)
Toer 3: Haak (1 v, 2 v in de volgende v). Herhaal tot einde toer (18)
Toer 4: Haak 1 v in elke v (18)
Laat een lange afhechtdraad zitten om het oog op de pantoffel te naaien. Hecht de begindraad af.
Knip een wolbal doormidden en borduur met een draad Phildar Partner 3,5 Noir de pupil erop. Lijm
de halve wolbal in de oogkas met 
Gütermann Textiellijm
. Naai de 4 steken links en rechts van het
oog dicht en naai de ogen op de pantoffel.

Naai wat fronsrimpels in het midden van de enkel, net boven de ogen.
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Veel haakplezier! May the Force be with you ;)
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