
Funny Baby Snail, hoort bij Funny Snail Shelly, 

                              gratis download 

 

Nodig 

Restje, ivoor, huidkleur en roze katoen 

2 houten kraaltjes van 8 mm 

2 zwarte kraaltjes voor de oogjes 

Klein strikje , roze 

 

Lijfje en kopje 

Haak met ivoor, 2 lossen 

1. 6 vasten in de 1e losse 

2. 2 vasten in elke vaste = 12 vasten 

3. 2 vasten in elke 2e vaste = 18 vasten 

4. 2 vasten in elke 3e vaste = 24 vasten 

Haak nog 4 toeren, 24 vasten 

      9. Haak elke 3e en 4e vaste samen = 18 vasten 

 Haak nog 2 toeren, 18 vasten 

   12. Haak elke 2e en 3e vaste samen = 12 vasten 

   13. Haak elke 2 vasten samen = 6 vasten 

Ga verder met huidkleur 

  14.  2 vasten in elke vaste = 12 vasten 

  15. 12 vasten 

  16. 2 vasten in elke 2e vaste = 18 vasten 

  17. 2 vasten in elke 3e vaste = 24 vasten 

Haak nog 2 toeren, 24 vasten 

  20. Haak elke 3e en 4e vaste samen,= 18 vasten 

  21. Haak elke 2e en 3e vaste samen = 12 vasten, vul het kopje stevig op 

  22. Haak elke 2 vasten samen = 6 vasten, hecht af, naai het kopje dicht 

Petje 

Haak met roze, 2 lossen 



1. 6 vasten in de 1e losse 

2. 2 vasten in elke vaste = 12 vasten 

3. 2 vasten in elke 2e vaste = 18 vasten 

Haak nog 3 toeren , 18 vasten, hecht af 

Naai de kraaltjes op het petje, plaats of naai het petje op het kopje 

 

Kraagje 

Haak met roze, 6 vasten, niet sluiten 

1. 2 vasten in elke vaste = 12 vasten 

2. 1 vaste, 3 lossen, 1 vaste in de volgende vaste, 3 lossen enz, tot einde van de toer 

Naai het kraagje om het nekje 

Naai het strikje op het kraagje 

Plaats Baby Snail in het zakje van Funny Snail Shelly 

 

 

       Veel plezier met deze gratis download 

Let op dat kleinere onderdelen niet geschikt zijn voor kinderen onder de 3 jaar 

Kopiëren van dit patroon is niet toegestaan 
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