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Welkom bij deel 3 van de Otis Giraffe Cal! Dit deel
zal over de giraffenlichaamsdelen (armen, benen en
start) gaan.
Je kunt de vlekken meehaken met het armen en het
benen of ervoor kiezen die er later op te naaien –
UW KEUZE.
Foto tutorials zijn beschikbaar voor dit gedeelte (op
de blog) zien hoe je de staart haar gehechtheid
werken.
Of bekijk de instructievideo voor het giraffen
lichamsdelen in plaats daarvan!

Giraffenarmen...................................................... 2
Schriftelijke haak instructie ................................ 2
Bekijk de instructie video hier...............................
Giraffenbenen ...................................................... 3
Schriftelijke haak instructie ................................ 3
Bekijk de instructie video hier...............................
Giraffenstaart....................................................... 5
Schriftelijke haak instructie ................................ 5
Schriftelijke staart haar instructie ....................... 5

Ondersteuning! Als je vragen hebt of hulp
nodig hebt bij dit patroon,
via het formulier op mijn website. Ik
help je graag en beantwoord je vraag zo
spoedig mogelijk.

Bekijk de instructie video hier...............................

Kom langs op het Engelse blog over dit ontwerp:
http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumiotis-giraffe-cal-part-3

Maak er 2.
De giraffenarm wordt in spiraal gehaakt vanaf de onderkant omhoog. Je
begint bij de hand. Keer niet aan het eind van je toer. *Goede kant naar je
toe.
*Start met de accentkleur.
Toer 1: 6v in een magische ring (6 steken).
Toer 2: 2v in iedere v (12 steken).
Toer 3: [1v, 2v in de volgende v] 6 keer (18 steken).
Toer 4: [2v, 2v in de volgende v] 6 keer (24 steken).
Toer 5-8: 24v – 4 toeren (24 steken).
Toer 9: 2v samenhaken x 6, 12v (18 steken).
Toer 10: 2v samenhaken x 6 – wissel naar de hoofdkleur bij de laatste mindering, 6v (12 steken).

Het is handig om nu te beginnen met vullen en steeds een beetje bij te vullen tijdens het haken...
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Volg vanaf toer 11 van de arm de instructies voor de ALGEMENE WERKWIJZE or DE WERKWIJZE VAN HET
MEEHAKEN net waar je voor kiest.

Toer 11-20: 12v – 10 toeren, sluit met een hv in de eerste steek van de toer. Hecht af en laat een lange draad
achter (12 steken).

Naai de vlekken nu of later op de arm. Indien je het nu doet, gebruik dan de lange draad van het afhechten en
naai de vlek met een oversteek vast, daar waar jij hem wil hebben.
Vul de armen volledig met vulling en leg ze weg. Ga verder met de giraffenbenen hiernonder…

Leg één kleine en één grote vlek per arm klaar. *Werk ALLEEN in de steken van de arm tenzij anders
beschreven. Let op, steeds als je een vlek meehaakt met de arm, werk je door twee lagen heen. Je steekt je
haaknaald eerst in de steek van de arm en daarna in de steek van de vlek. Wanneer je beide steken op de naald
hebt staan, maak je de vaste af.
Toer 11: 12v (12 steken).
Toer 12: 10v, 2v waarmee je een kleine vlek meehaakt (12 steken).
Toer 13: 9v, 1v vlek meehaken, 2v (12 steken).
Toer 14: 1v vlek meehaken, 4v, 3v grote vlek meehaken, 1v, 1v vlek meehaken, 2v (12 steken).
Toer 15: 1v vlek meehaken, [3v, 1v vlek meehaken] 2 keer, 1v, 2v laatste steken van de kleine vlek meehaken
(12 steken).
Toer 16-17: 4v, 1v vlek meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 3v – 2 toeren (12 steken).
Toer 18: 5v, 3v laatste steken van de grote vlek meehaken, 4v (12 steken).
Toer 19-20: 12v – 2 toeren, sluit met een hv in de eerste steek van de laatste toer, hecht af (12 steken).

Vul de armen volledig met vulling en leg ze weg. Ga verder met de giraffenbenen hiernonder…

Maak er 2
Het giraffenbeen wordt in spiraal gehaakt vanaf de onderkant omhoog. Je
begint bij de voet. Keer niet aan het eind van je toer. *Goede kant naar je
toe.
*Start met de accentkleur.
Toer 1: 6v in een magische ring (6 steken).
Toer 2: 2v in iedere v (12 steken).
Toer 3: [1v, 2v in de volgende v] 6 keer (18 steken).
Toer 4: [2v, 2v in de volgende v] 6 keer (24 steken).
Toer 5: [3v, 2v in de volgende v] 6 keer (30 steken).

Terug naar inhoud

©2017 - Rebeckah Ferger ~ Rebeckah’s Treasures

Pagina |3

Toer 6: [4v, 2v in de volgende v] 6 keer (36 steken).
Toer 7-12: 36v – 6 toeren (36 steken).
Toer 13: 2v samenhaken x 8, 20v (28 steken).
Toer 14: 2v samenhaken x 10 – wissel naar de hoofdkleur bij de laatste mindering, 8v (18 steken).

Het is handig om nu te beginnen met vullen en steeds een beetje bij te vullen tijdens het haken...
Volg vanaf toer 15 van het been de instructies voor de ALGEMENE WERKWIJZE of DE WERKWIJZE VAN
HET MEEHAKEN net waar je voor kiest.

Toer 15-30: 18v – 16 toeren, sluit met een hv in de eerste steek van de toer. Hecht af en laat een lange draad
achter (18 steken).

Naai de vlekken nu of later op het been. Indien je het nu doet, gebruik dan de lange draad van het afhechten en
naai de vlek met een oversteek vast, daar waar jij hem wil hebben.
Vul de benen volledig met vulling en leg ze weg. Ga verder met de giraffenstaart op de volgende pagina.

Leg twee kleine en twee grote vlekken per been klaar. *Werk ALLEEN in de steken van het been tenzij
anders beschreven. Let op, steeds als je een vlek meehaakt steek je de haaknaald eerst in de steek van het
been en daarna in de steek van de vlek.
Toer 15: 10v, 3v waarmee je een grote vlek meehaakt, 5v (18 steken).
Toer 16-17: 9v, 1v vlek meehaken, 3v, 1v vlek meehaken, 4v – 2 toeren (18 steken).
Toer 18: 3v waarmee je een grote vlek meehaakt, 6v, 1v vlek meehaken, [3v, 1v vlek meehaken] 2 keer (18
steken).
Toer 19: 3v, 1v vlek meehaken, 7v, 3v laatste steken van de grote vlek meehaken, 3v, 1v vlek meehaken (18
steken).
Toer 20: 3v, 1v vlek meehaken, 13v, 1v vlek meehaken (18 steken).
Toer 21: 3v, 1v vlek meehaken, 14v (18 steken).
Toer 22: 3v laatste steken van de grote vlek meehaken, 3v, 2v waarmee je een kleine vlek meehaakt, 10v (18
steken).
Toer 23-24: 5v, 1v vlek meehaken, 2v, 1v vlek meehaken, 9v – 2 toeren 12 (18 steken).
Toer 25: 6v, 2v laatste steken van de kleine vlek meehaken, 5v, 2v waarmee je een kleine vlek meehaakt, 3v (18
steken).
Toer 26-27: 12v, 1v vlek meehaken, 2v, 1v vlek meehaken, 2v – 2 toeren (18 steken).
Toer 28: 13v, 2v laatste steken van de kleine vlek meehaken, 3v (18 steken).
Toer 29-30: 18v – 2 toeren, sluit met een hv in de eerste steek van de laatste toer, hecht af (18 steken).

Vul de benen volledig met vulling en leg ze weg. Ga verder met de giraffenstaart op de volgende pagina.
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Maak er één in de hoofdkleur.
De giraffenstaart wordt in spiraal gehaakt vanaf de
onderkant omhoog. Keer niet aan het eind van je toer.
*Goede kant naar je toe.
Toer 1: 4v in een magische ring (4 steken).
Toer 2-7: 4v – 6 toeren, sluit met een hv in de eerste steek van de laatste toer, hecht af (laat een lange draad
over als je voor de algemene werkwijze gekozen hebt ) (4 steken).

Voor de haren: Knip 8-12 draden van ongeveer 8-13cm, in de accentkleur. Gebruik, afhankelijk van de dikte
van je gebruikte garen, langere of kortere draden. Gebruik meer draden voor een vollere staart en minder draden
voor een dunnere staart.
Gebruik de smyrna knooptechniek om de haren aan het eind van de staart te bevestigen. Bevestig zoveel haren
als gewenst en knip de staartharen bij.

Stap 1: Begin bij de onderste toer en steek je haaknaald van boven naar beneden in een steek.
Stap 2: Vouw een draad dubbel en haal de lus gedeeltelijk door de steek.
Stap 3: Neem beide draadeinden en haal deze door de lus, trek aan.
Stap 4: Herhaal rondom de onderste twee toeren totdat je de staart vol genoeg vindt.

Leg de staart opzij en ga verder met het giraffenlijf – BESCHIKBAAR in deel 4!

Deel het met ons! Gebruik hashtag #OtisGiraffeCAL, Tag @beckastreasures via Instagram of
Twitter; of WORDT LID van één van mijn Crocheting Treasures groepen/communities op Facebook,
Ravelry or Google+, of WORDT LID van de CAL – Crochet A Long Facebook Group.
De voorbeelden in de foto’s zijn gehaakt en ontworpen door Rebeckah Ferger. Getest op
nauwkeurigheid door mijn testers: Debra C., Margie E., Ramona K., Sharon E., Sue B., Wendy B. en
verschillende dames van de CAL – Crochet A Long Facebook Group. Alles is technisch geëdit door
Theresa P. Allemaal heel erg bedankt dames!!!
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