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Dit lieve slakje kun je haken van de restjes Rio katoen, van het pakket van de Hortensia-set 

Je hebt nog extra nodig, 

2 houten kraaltjes, 4 mm,  

secondenlijm 

Stukje chenilledraad, zwart 

Veiligheidsoogjes 6 mm 

Vulling en eventueel granulaat of zand ( in een zakje) om het slakje te verzwaren 

 

Werkwijze 

Je begint met het lijfje , het hoofd wordt er aan vastgehaakt het lijfje wordt niet opgevuld 

Begin met lila, 

1. 2 lossen, 6 vasten in de eerste losse 

2. 2 vasten in elke vaste = 12 vasten 



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

4. 2 vasten in de 2e en in de 9e vaste= 20 vasten 

Haak nog 25 toeren , 20 vasten 

5. 7 lossen, 6 vasten overslaan, 13 vasten, ( vulopening) 

6. Met huidskleur, 20 vasten 

7. Haak in elke 5e vaste, 2 vasten = 24 vasten 

8. Haak in elke 4e vaste, 2 vasten = 30 vasten 

9. Haak in elke 5e vaste, 2 vasten = 36 vasten 

10. Haak in elke 6e vaste, 2 vasten = 42 vasten 

11. 42 vasten 

12. 42 vasten, in deze toer komen de oogjes 

13. 42 vasten 

14. Haak elke 6e en 7e vaste samen = 36 vasten 

15. Haak elke 5e en 6e vaste samen = 30 vasten 

16. Haak elke 4e en 5e vaste samen = 24 vasten, 

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

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

19. Haak 6 x 2 vasten samen = 6 vasten, naai het hoofdje dicht 

Vul het hoofdje op via de vulopening, naai deze daarna dicht 

Mutsje 

Haak met lila,2 lossen, 6 vasten in de 1e losse 

1. 2 vasten in elke vaste = 12 vasten 

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

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

4. 2 vasten in elke 4e vaste = 30 vasten 

Haak nog 9 toeren, 30 vasten, hecht af 

Steek het stukje chenilledraad door de 7e toer van het mutsje, er zitten 5 vasten tussen de sprietjes 

Lijm de kraaltjes met secondenlijm op de uiteinden 

Naai het mutsje eventueel vast 

       Slakkenhuis 

Dit haak je in 2 delen , dat  je later tegen elkaar aannaait 

Wissel elke toer van lichtblauw naar donkerblauw garen 

Begin met lichtblauw, 

2 lossen,  6 vasten in de eerste losse 

1. 2 vasten in elke vaste = 12 vasten 

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

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

4. 2 vasten in elke 4e vaste = 30 vasten 

5. 2 vasten in elke 5e vaste = 36 vasten 

6. 2 vasten in elke 6e vaste = 42 vasten 



7. 2 vasten in elke 7e vaste = 48 vasten 

Haak nog 4 toeren, 48 vasten 

Haak de andere helft op dezelfde wijze 

Haak of naai de delen tegen elkaar aan vul het op, stop een eventuele verzwaring tussen 2 lagen vulling 

Kraagje 

Haak 24 lossen met mintgroen, niet sluiten 

Haak 24 vasten 

Haak , 3 lossen, 1 stokje in de volgende vaste, 3 lossen, 1 stokje in de volgende toer enz 

Hecht af naai het kraagje om de nek 

Haak een koordje van lichtblauw , strik dit om de nek 

Afwerking 

Leg het lijfje om het slakkenhuis 

Naai het eerst bij de nek vast,( onder het kraagje) 

Naai daarna het lijfje goed strak vast met naaigaren aan het slakkenhuis, tot de onderkant, de 

achterkant blijft los 
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