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Beernadetje is 30 cm groot
Benodigdheden:
Annell Miami zacht geel 8914
ecru 8960
Phildar Phil Cotton 3
Haaknaald 2.5
Veiligheidsoogjes of glasogen 10 mm
Klein stukje wit vilt voor oogpadjes
Textiel of boekbinderslijm en klein kwastje
Pearl Cotton borduurgaren bruin nr.5 voor het neusje en mondje
Synthetische vulling
Maasnaald
Voor het inzetten van glasogen:
Flosdraad/tandzijde
Lange naald met spitse punt
Platbektangetje
Voor de schoentjes:
Annel Miami in 2 kleuren naar keuze, passend bij het jurkje
2 knoopjes
Haaknaald 3 mm
Voor het jurkje en strikje:
Stukje stof van ongeveer 70 -15 cm.
Beetje plakvlieseline
Catania, Phil Cotton 3 of vergelijkbare katoen naar keuze welke bij het stofje past
2 knoopjes voor de sluiting en 1 knoopje als versiering
Haaknaald 3 mm
Naaigaren
Textiel of boekbinderslijm
Het jurkje kan met de naaimachine, maar ook met de hand gemaakt worden.
Alle onderdelen worden als het niet anders staat vermeld in spiralen gehaakt, gebruik
een steekmarkeerder of een draadje in een afstekende kleur.
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Hoofd:
Met zacht geel en haaknaald 2.5
1) 6 vasten in magic ring (6)
2) 2 vasten in iedere vaste (12)
3) 1 vaste, 2 vasten in volgende vaste, herhaal (18)
4) 1 vaste, 2 vasten in volgende vaste, * 2 vasten, 2 vasten in volgende vaste*, herhaal
van * tot * en eindig met 1 vaste (24)
5) 3 vasten, 2 vasten in volgende vaste, herhaal (30)
6) 2 vasten, 2 vasten in volgende vaste, * 4 vasten, 2 vasten in volgende vaste *, herhaal
van * tot * en eindig met 2 vasten (36)
7) 5 vasten, 2 vasten in volgende vaste, herhaal (42)
8) 3 vasten, 2 vasten in volgende vaste, * 6 vasten, 2 vasten in volgende vaste *, herhaal
van * tot * en eindig met 3 vasten (48)
9) 7 vasten, 2 vasten in volgende vaste, herhaal (54)
10) 4 vasten, 2 vasten in volgende vaste, * 8 vasten, 2 vasten in volgende vaste *,
herhaal van * tot * en eindig met 4 vasten (60)
11) 14 vasten, 2 vasten in volgende vaste, herhaal (64)
12/23) vaste in iedere vaste (64)
Gebruik je liever veiligheidsoogjes, zet dan nu de oogjes in tussen de 17de en 18de toer
en 12 vasten tussen de oogjes.
Knip eerst van vilt een rondje van ongeveer 9 mm, knip er een stukje vanaf en plak het
met een beetje lijm onder de oogjes voordat je deze bevestigd.
Wel eerst even passen hoeveel je er vanaf moet knippen voordat je de oogjes bevestigd.

Tip: De beste rondjes maak je met een holpijpje.
24) 3 vasten, 2 vasten samenhaken, * 6 vasten, 2 vasten samenhaken *, herhaal van * tot
* en eindig met 3 vasten (56)
25) 5 vasten, 2 vasten samenhaken, herhaal (48)
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26) 2 vasten, 2 vasten samenhaken, * 4 vasten, 2 vasten samenhaken *, herhaal van * tot
* en eindig met 2 vasten (40)
27) 3 vasten, 2 vasten samenhaken, herhaal (32)
28) 1 vasten, 2 vasten samenhaken, * 2 vasten, 2 vasten samenhaken *, herhaal van * tot
* en eindig met 1 vasten (24)
Haak nog 1 halve vaste, hecht af, werk de draad weg.
Vul het hoofd stevig op.
Voeten en benen:
Begin met ecru en haaknaald 2.5
1) haak een ketting van 6 lossen, 2 vasten in de 2de losse vanaf de naald , 3 vasten, 4
vasten in laatste losse.
Haak verder aan de onderkant van de lossenketting, 4 vasten (13)
2) 2 x *2 vasten in volgende vaste*, 3 vasten, 4 x *2 vasten in volgende vaste*, 3 vasten,
2 vasten in volgende vaste (20)
3) 2 x *1 vaste, 2 vasten in volgende vaste*, 4 vasten, 1 half stokje, 5 x *2 halve stokjes
in volgende vaste*, 1 half stokje, 4 vasten, 2 vasten in volgende vaste (28)
4) 4 x *2 vasten in volgende vaste*, 5 vasten, 3 halve stokjes, 8 x *2 halve stokjes in
volgende steek*, 3 halve stokjes, 5 vasten (40)
5/8) vaste in iedere steek (40)
9) 19 vasten, 14 halve stokjes, 7 vasten (40)
10) 19 vasten, 7 x *2vasten samenhaken*, 7 vasten (33)
11) 6 vasten, 2 vasten samenhaken, 10 vasten, 5 x *2 vasten samenhaken*, 5 vasten (27)
12) 5 vaste, 2 vasten samenhaken, 9 vasten, 4 x *2 vasten samenhaken*, 3 vasten (22)
13) 16 vasten, 2 vasten samenhaken, 4 vasten (21)
14) 15 vasten, 2 vasten samenhaken, 4 vasten (20)
15) 15 vasten, 2 vasten samenhaken, 3 vasten (19)
Vul het voetje stevig op.
16/17) vaste in iedere vaste (19)
Haak nog 7 vasten, hier begint de nieuwe toer.
18) 3 vasten in iedere vaste, haak deze toer alleen in de voorste lus
19) vaste in iedere vaste op de ongehaakte achterste lussen van toer 17 (19)
20) vaste in iedere vaste, haak deze toer alleen in de voorste lus (19)
Wissel van kleur naar zacht geel
21) haak deze toer op de ongehaakte achterste lussen van toer 19, 1 vaste, 1 vaste
overslaan, 5 vasten, 1 vaste overslaan, 5 vasten, 1 vaste overslaan, 5 vasten (16)
22/29) vaste in iedere vaste (16)
30) 2 x *2 vasten samenhaken*, 4 vasten, 4 halve stokjes, 4 vasten (14)
31) vaste in iedere steek (14)
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32) 1 vaste, 2 vasten in volgende vaste, 6 vasten, 2 vasten in volgende vaste, 5 vasten
(16)
Vul het voetje tot aan het sokje stevig op, vul het onderbeentje alleen met een klein
plukje
33) vaste in iedere vaste (16)
34) 2 vasten, 2 vasten in volgende vaste, 7 vasten, 2 vasten in volgende vaste, 5 vasten
(18)
35) vaste in iedere vaste (18)
36) 3 vasten, 2 vasten in volgende vaste, 9 vasten, 2 vasten in volgende vaste, 4 vasten
(20)
37/38) vaste in iedere vaste (20)
Haak nog 5 vasten, hier begint de nieuwe toer. Wissel van kleur naar ercu.
39) vaste in iedere vaste (20)
40) haak deze toer alleen in de voorste lus, 1 halve vaste, *1 halve vaste, 3 lossen, 1
halve vaste in de volgende vaste* , herhaal ( 10 picootjes)
41) haak in de ongehaakte achterste lussen van toer 39, vaste in iedere vaste (20)
Haak nog 6 vasten, hecht af.
Haak nog een 2de been, maar hecht niet af, laat de bol eraan zitten.
Het bovenste deel van de beentjes hoeft niet gevuld te worden, let erop dat er in het
scharnierende gedeelte geen vulling zit.
Lijfje:
Ga verder met ecru en haaknaald 2.5
Vul het lijfje tijdens het haken stevig op.
Leg de beentjes voor je neer, met de voetjes naar je
toe.
Het einde van de laatste toeren van de beentjes
moeten rechts aan de achterkant zitten.
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Haak nu door beide steken , door de voor en achterkant van het beentje.
1) 10 vasten door het 1ste been, 7 lossen, 10 vasten door het 2de been (27)

2) haak nu verder aan de achterkant van je werk, alleen door de voorste lussen, 10
vasten, 7 vasten op de lossen, 10 vasten, ga verder aan de voorkant van je werk op de
ongehaakte lussen, 10 vasten, 7 vasten op de lossen, 10 vasten (54)

Werk de losse draad van het linkerbeentje weg in de vasten.
Haak weer verder in spiralen en door 2 lussen.
3) 8 vasten, 2 vasten in volgende vaste, herhaal (60)
4/5) vaste in iedere vaste (60)
6/8) 6 vasten, 20 halve stokjes, 34 vasten (60)
9/17) vaste in iedere steek (60)
18) 9 vasten, 6 x *2 vasten samenhaken, 2 vasten*, 27 vasten (54)
Haak nog 18 vasten, hier begint de nieuwe toer.
19) haak deze toer alleen in de voorste lussen: vaste in iedere vaste (54)
Wissel van kleur naar zacht geel.
20) haak op de ongehaakte achterste lussen van toer 18: 17 vasten, 1 steek overslaan,
herhaal (51)
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21/27) vaste in iedere vaste (51)
28) 20 vasten, 2 vasten samenhaken, 5 vasten, 2 vasten samenhaken, 5 vasten, 2 vasten
samenhaken, 15 vasten (48)
29) vaste in iedere vaste (48)
30) 7 vasten, 2 vasten samenhaken, 2 x *14 vasten, 2 vasten samenhaken*, 7 vasten (45)
31) 13 vasten, 2 vasten samenhaken, herhaal (41)
32) 6 vasten, 2 vasten samenhaken, 2 x *12 vasten, 2 vasten samenhaken*, 6 vasten (39)
33) 11 vasten, 2 vasten samenhaken, herhaal (36)
34) 5 vasten, 2 vasten samenhaken, 2 x *10 vasten, 2 vasten samenhaken*, 5 vasten (33)
35) 9 vasten, 2 vasten samenhaken, herhaal (30)
36) 4 vasten, 2 vasten samenhaken, 2 x *8 vasten, 2 vasten samenhaken*, 4 vasten (27)
37) 12 vasten, 2 vasten samenhaken, 1 vaste, 2 vasten samenhaken, 1 vaste, 2 vasten
samenhaken, 7 vasten (24)
Haak nog 8 vasten, 1 halve vaste, hecht af en werk de draad weg.
Armen:
Haak 2 x
Met zacht geel en haaknaald 2.5
1) 6 vasten in magic ring (6)
2) 3 vasten in volgende vaste, 2 vasten, 3 vasten in volgende vaste, 2 vasten (10)
3) 2 x *2 vasten in volgende vaste*, 3 vasten, 2 x *2 vasten in volgende vaste*, 3 vasten
(14)
4) 4 x *2vasten in volgende vaste*, 3 vasten, 4 x *2vasten in volgende vaste*, 3 vasten
(22)
5/7) vaste in iedere vaste (22)
Vul het handje licht op.
8) 4 vasten, 2 vasten samenhaken, 9 vasten, 2 vasten samenhaken, 5 vasten (20)
9) vaste in iedere vaste (20)
10) 4 vasten, 2 vasten samenhaken, 8 vasten, 2 vasten samenhaken, 4 vasten (18)
11) vaste in iedere vaste (18)
12) 4 vasten, 2 vasten samenhaken, 7 vasten, 2 vasten samenhaken, 3 vasten (16)
13) vaste in iedere vaste (16)
14) 4 vasten, 2 vasten samenhaken, 6 vasten, 2 vasten samenhaken, 2 vasten (14)
15) vaste in iedere vaste (14)
16) 2 vasten samenhaken, 12 vasten (13)
17/19) vaste in iedere vaste (13)
20) 7 vasten, 5 halve stokjes, 1 vaste (13)
21) 1 vaste, 2 vasten samenhaken, 4 vasten, 5 halve stokjes, 2 vasten in volgende vaste
(13)
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22) 5 vasten, 2 vasten in volgende vaste, 7 vasten (14)
Vul het onderarmpje alleen met een klein plukje vulling, let erop dat er in het
scharnierende gedeelte geen vulling zit.
23/31) vaste in iedere vaste (14)
32) 1 vasten, 2 vasten samenhaken, 5 vasten, 2 vasten samenhaken , 4 vasten (12)
33) haak nog 8 vasten
De bovenarm hoeven niet gevuld te worden.
Leg de arm plat en haak door voor en achterkant, dus 4 lussen, met 6 vasten samen.
Laat een lange draad over om de armen aan het lijfje te naaien.
Oren:
Haak 2 x met zacht geel en haaknaald 2.5
1) 6 vasten in magic ring (6)
2) 2 vasten in iedere vaste (12)
3) 1 vaste, 2 vasten in volgende vaste, herhaal (18)
4) 5 vasten, 2 vasten in volgende vaste, herhaal (21)
5) vaste in iedere vaste (21)
6) 3 vasten, 3 x *2 vasten samenhaken*, 11 vasten, 1 halve vaste (18)
Hecht af en laat een lange draad over om de oortjes aan het hoofdje te naaien.
Staartje:
Met zacht geel en haaknaald 2.5
1) 5 vasten in magic ring (5)
2) 2 vasten in iedere vaste (10)
3) 1 vaste, 2 vasten in volgende vaste, herhaal (15)
4) 2 vasten, 2 vasten in volgende vaste, herhaal (20)
5/6) vaste in iedere vaste (20)
7) 8 vasten, 2 vasten samenhaken, herhaal (18)
Haak nog 1 halve vaste, hecht af en laat een lange draad over om het staartje aan het
lijfje te naaien.
Naai het hoofd op het lijfje, laat een
begindraad van 10 cm hangen.
Kijk, voordat je de laatste steken dichtnaait,
of er nog wat vulling bij moet.
Naai dan de laatste steken dicht en knoop begin
en einddraad af , doe beide uiteinden in een
naald en steek ze in het lijfje weg, trek aan
zodat de knoop in het lijfje valt.
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Speld de armen op het lijfje tussen de 4de en 5de toer vanaf de neknaad, steek
afwisselend in het lijfje en in de vasten van het armpje .

Hecht de draad niet af, maar laat de draad onder het armpje uitkomen en laat het daar
hangen.
Naai het 2de armpje vast en steek de draad
door het lijfje naar de draad onder het 1ste
armpje, laat de draad 1 toer hoger of lager
uitkomen.
Knoop de draden daar af en steek ze in het
lijfje weg, trek aan zodat het knoopje in het
lijfje valt.

Glasogen inzetten als je geen veiligheidsogen hebt gebruikt:
Knip eerst 2 rondjes uit het vilt en knip het bovenste puntje er vanaf ( zie foto’s bij
veiligheidsogen plaatsen op pagina 3)
Haal de flosdraad door de metalen oogjes en knijp ze een beetje plat met het tangetje.
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De ogen inzetten tussen de 17de en 18de toer van boven en 12 vasten tussen de ogen.
Haal de flossdraad door de lange naald met spitse punt en steek ze dwars door het
hoofdje naar de neknaad aan de achterkant.
Laat één draad een toer hoger of lager uitkomen als de andere draad.

Plaats eerst de viltjes onder de oogjes en plak ze vast, knoop dan de draden van de ogen
en steek ze weg in het hoofdje.
Borduur het neusje en mondje , het neusje op gelijke hoogte van de ogen met 5
horizontale steken tussen de 17de en 18de toer en 5 steken breed.
Het mondje met één verticale steek van het midden van het neusje helemaal naar onder
naar de neknaad.
Knoop de draden daar af en steek ze in het hoofdje weg.
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Naai de oren met een slingersteek in 9 steken dubbel.
Splits de draad van de oren in tweeën en knip één
draad af op 10 cm.
Speld de oren op het hoofd, de draden moeten
aan de rechterkant van de oren zitten.
Ik heb de oren iets achter het midden van het
hoofd gezet, dat geeft een mooie zachte
uitdrukking.
Naai de oren met de lange draad aan het hoofd
vast, naai alleen aan de achterkant van het oor,
steek afwisselend een steek in het oor en een steek in het hoofdje, naai de hoeken met
een extra steekjes vast.
Als je aan de linkerkant van het oor bent aangekomen, steek de naald dan door het
hoofdje naar het rechterkant bij het begin van het oor, laat de draad daar even hangen
en naai eerst het andere oor aan het hoofd.
Bekijk als beide oren op het hoofd staan of je tevreden bent over de stand van de oren,
knoop dan de 2 draden af en steek ze weg in het hoofd, trek aan zodat het knoopje in
het hoofd verdwijnt.
Splijt de draad van het staartje ook in tweeën
en knip een draad af op 10 cm.
Speld het staartje op het lijfje, het moet zo
zitten dat Beernadetje recht kan zitten, het
staartje zorgt er eigenlijk voor dat ze niet
achterover valt.
Naai de staart met de lange draad op het lijfje,
vul het staartje voordat je de laatste steken
dichtnaait, knoop de draden af en stop ze weg in
het lijfje, trek aan zodat het knoopje in het lijfje verdwijnt.
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Schoentjes: met haaknaald 3, Annell Miami, kleur naar keuze passend bij het jurkje
Rechterschoentje:
1) haak een ketting van 6 lossen, 2 vasten in de 2de losse vanaf de naald , 3 vasten, 4
vasten in laatste losse.
Haak verder aan de onderkant van de lossenketting, 4 vasten (13)
2) 2 x *2 vasten in volgende vaste*, 3 vasten, 4 x *2 vasten in volgende vaste*, 3 vasten,
2 vasten in volgende vaste (20)
3) 2 x *1 vaste, 2 vasten in volgende vaste*, 4 vasten, 1 half stokje, 5 x *2 halve stokjes
in volgende vaste*, 1 half stokje, 4 vasten, 2 vasten in volgende vaste (28)
4) 4 x *2 vasten in volgende vaste*, 5 vasten, 3 halve
stokjes, 8 x *2 halve stokjes in volgende steek*, 3 halve
stokjes, 5 vasten (40)
5) vaste in iedere steek (40)
Haak nog 4 vasten, 1 halve vaste met de kleur van het
schoentje, hier begint de nieuwe toer
6) haak deze toer alleen in de achterste lus, vaste in
iedere vaste (40)
7/9) vaste in iedere vaste (40)
10) 14 vasten, 14 halve stokjes, 12 vasten (40)
11) 14 vasten, 7 x *2vasten samenhaken*, 12 vasten (33)
12) 2 vasten samenhaken, 7 vasten, 1 halve vaste, 21
lossen, begin in de 10de losse vanaf de naald, 12 halve
vasten, 1 halve vaste in de volgende steek van het schoentje, hecht af.
Haak met dezelfde kleur als het zooltje een toer halve vasten op de ongehaakte lussen
van het zooltje, haak van boven naar onder.
Linkerschoentje:
Haak toer 1 t/m 10 van het rechterschoentje
11) 14 vasten, 7 x *2vasten samenhaken*, 4 vasten, 21 lossen, begin in de 10de losse
vanaf de naald, 12 halve vasten, haak verder in de volgende steek van het schoentje, 8
vasten
12) 2 vasten samenhaken, 6 vasten, 1 halve vaste, hecht af.
Haak met dezelfde kleur als het zooltje een toer halve vasten op de ongehaakte lussen
van het zooltje, haak van boven naar onder.
Werk alle losse draden weg en naai de knoopjes aan.
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Jurkje : met katoen naar keuze en haaknaald 3
55 lossen, begin in de 2de losse vanaf de naald ( haak de lossenketting niet te strak !)
1/2) 54 vasten, 1 losse, keer om
3/8) 10 vasten, 1 losse, keer om
Hecht af, keer om

Sla 7 vasten over, steek de haaknaald in de 8ste vaste, haal de draad op en haak 1 losse,
begin de toer in diezelfde vaste.
1/4) 20 vasten, 1 losse, keer om
5/14) 4 vasten, 1 losse, keer om
Hecht af, laat een draad van 15 cm hangen

(note: op de foto is het schouderbandje 1 toer teveel gehaakt)
Sla 12 vasten over, steek de haaknaald in de 13de vaste, haal de draad op en haak 1 losse,
begin de toer in diezelfde vaste.
1/10) 4 vasten, 1 losse, keer om
Hecht af, laat een draad van 15 cm hangen
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(note: op de foto zijn het schouderbandjes 1 toer teveel gehaakt)
Sla 7 vasten over, steek de haaknaald in de 8ste vaste, haal de draad op en haak 1 losse,
1/6) 10 vasten, 1 losse, keer om
Hecht af.

Naai de schouderbandjes vast aan het achterpand.
Tip: Voor je verder gaat kan je het beste
even passen of het bovenstukje goed past.
Het moet gesloten om het lijfje zitten,
natuurlijk niet te strak, maar ook niet
overdreven ruim. Mocht het toch te groot
of te klein zijn, haak het dan opnieuw en
gebruik een grotere of kleinere haaknaald.

Werk alle losse draden weg.
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Draai het werk naar de achterkant en bevestig de draad bovenaan het linker
achterpand.
Haak 6 vasten langs het rugpand, 8 vasten
langs de schouder, 12 vasten langs het
voorpand, 8 vasten langs de schouder, 6
vasten langs het rugpand, 1 vaste in
dezelfde steek als de 6de vaste, 4 lossen,
sla 2 steken over, 2 vasten, 4 lossen, sla 2
steken over, 1 vaste,

1 halve vaste in de eerste steek van de
onderkant, 3 lossen, 2 stokjes in dezelfde
steek,
Haak in iedere steek 3 stokjes, hecht af.

Haak langs ieder armsgat 7 vasten langs de onderkant en 16 vasten langs de zijkant
Hecht af en werk de losse draden weg.
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Knip voor het rokje uit de stof een strook
van 43 bij 13 cm.
Maak een zoompje aan de korte kanten.

Rimpel een lange kant in.
Ik heb 2 keer gestikt met de naaimachine
met een grove steek.
Maak de stiksels binnen 1 cm vanaf de
bovenkant.

Trek de draden aan en meet op het
gehaakte bovenstukje hoeveel je moet
inrimpelen, rokje en bovenstukje moeten
even lang zijn, je kan wel iets smokkelen
omdat het bovenstukje een beetje mee
rekt .
Zigzag dan de bovenkant af.
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Speld nu het rokje met de rechterkant
tegen de linkerkant van het bovenstukje.
De stiklijn komt precies tussen de 2
rimpeldraden in, waar nu de spelden
zitten.

Aan de rechterkant komt de stiklijn
precies boven de eerst gehaakte toer,
dus tussen de 1ste en 2de toer in.

Stik nu het rokje aan het bovenstukje, misschien is het makkelijker als je het eerst
even vast rijgt ipv de spelden.
Het kan met de naaimachine vast gestikt worden, maar dit is geen gemakkelijke klus,
omdat de toer met de 3 stokjes in de weg zit onder het naaimachine voetje en het
daarom heel makkelijk kan verschuiven.
Ik raad daarom aan om het met de hand met stiksteekjes vast te naaien.
Trek na het naaien de 2 rimpeldraden er weer uit.
Maak een zoompje aan de onderkant van het jurkje.
Nu alleen nog de hals en armsgaten afwerken met een toer vasten.
Gebruik hiervoor een afstekend kleurtje en sla de steken in de hoeken over.
Versier het bovenstukje nog met een leuk knoopje en naai de knoopjes voor de sluiting
aan het achterpand.
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Knip voor de strik uit de stof een lapje van 19 bij 11 cm en verstevig het met plak
vlieseline.
Vouw het lapje in de breedte dubbel met de goede kanten op elkaar en stik een naadje
aan de brede kant.

Keer het lapje om en zorg dat het naadje in het midden zit, strijk het eventueel even
bij. Zigzag de korte kanten af.
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Reken uit waar het midden zit en maak daar een streepje met potlood.

Bestrijk de potloodstreep
ongeveer 1 cm breed met lijm en
breng de beiden buitenkanten naar
het midden en plak ze vast.
Laat het even drogen.

Nu word de strik gevouwen .
Draai om, zodat het naadje aan de
achterkant zit.
Smeer een beetje lijm in het
midden, niet breder als 1 cm.
Niet te veel, je kan later altijd
nog iets erbij doen.

Ik heb er even een klemmetje op
gezet om het te laten drogen.
Een wasknijper kan ook.
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Vouw nu de zijkanten naar achter
en lijm ook deze vast, niet breder
als 1 cm.

Zet ook hier een klemmetje op
om het goed te laten drogen.

De zijkanten lopen gelijk met de
onderkant van de strik.
Laat alles goed drogen.

Knip voor het strikbandje uit de
stof een lapje van 3 bij 7 cm.
Verstevig het met plak
vlieseline, vouw de lange kanten
naar het midden.
Zet er even een strijkijzer op
zodat het blijft zitten.
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Vouw het bandje om de strik en
plak het aan de achterkant vast.
Smeer geen plaksel op de strik,
alleen op het bandje.

Zet ook hier een klem op en laat
het goed drogen.
Knip als het goed droog is het
teveel van het bandje af.

Haak met hetzelfde garen als
het jurkje een ketting lossen,
die om het hoofd van
Beernadetje moet passen, het
moet wel een beetje strak
zitten.
Haal de ketting door de
achterkant van de strik en
bevestig begin en eind aan
elkaar.
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Verschuif de lossenketting zo, dat het aan elkaar gemaakte gedeelte onder het bandje
komt en de strik is klaar.

Beernadetje heeft nu alleen nog wat blosjes op haar wangen nodig.
Gebruik hiervoor wat rouge of oogschaduw en een klein opmaak kwastje of sponsje.
Gebruik niet te veel in een keer, en smeer je kwastje eerst even af aan een stukje
papier voordat je het opbrengt.
Beter een paar keer opbrengen als té veel in een keer.
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Veel haakplezier !

Voor informatie, vragen of opmerkingen : aminettesworld@gmail.com

Dit patroon is alleen voor eigen gebruik en mag onder geen beding verspreid
worden.
Niets van deze uitgave mag op welke manier dan ook gebruikt en/of vertaald
worden zonder schriftelijke toestemming van de ontwerper
Creaties voortgekomen uit dit patroon mogen wel verkocht worden.
Handmade & Designed by Antoinette
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/aminettesworld/
http://justmadewithlove.blogspot.nl/
https://www.facebook.com/pages/Just-made-with-Love-by-Antoinette/1507270039503247
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