Jip

Benodigdheden
Wit garen naar keuze, ongeveer 5 gram
Zwart garen naar keuze, ongeveer 5 gram
Een haaknaald, passend bij het garen. Gebruik net als bij ami’s een haaknaald die iets kleiner is dan
aangegeven op het label van je garen, zodat je een mooi strak geheel krijgt.
Een stopnaald om de draadjes weg te werken.
Evt. Kopspelden en een zacht oppervlakte om het eindresultaat te kunnen blocken.
De grootte en dikte van het resultaat is afhankelijk van het garen dat je kiest. Mijn Jip is gehaakt met
een 2,5mm haaknaald en Cottone haakkatoen. Hij is daarmee, inclusief de bovenste haartjes, 17 cm
hoog. Wil je hem als boekenlegger gebruiken, gebruik dan niet veel dikker katoen, anders wordt het
te dik.

Gebruikte afkortingen
st =steek/steken
l = losse
hv= halfvaste
v = vaste
hsk= halfstokje
sk= stokje
2v = 2 vaste in 1 steek, meerderen
2vsam = 2 vaste samen haken = minderen
*tekst* = wat tussen haakjes staat herhalen tot het einde van de toer, of zo vaak als staat
aangegeven.
x2 (of 3, etc) herhaal 2 keer (of 3, etc).
wnz = wissel naar zwart, wissel door in de laatste steek, de laatste omhaal in zwart te maken en haak
verder in deze kleur.
wnw = wissel naar wit, wissel door in de laatste steek, de laatste omhaal in wit te maken en haak
verder in deze kleur.
Het totaal aantal steken staat telkens na de = aangegeven.

Copyright
Ik heb dit patroon geschreven als tribute naar Annie MG Schmidt en Fiep Westendorp. Jip en
Janneke zijn niet mijn intellectueel eigendom. Het patroon is daarom gratis. Het is niet toegestaan
dit patroon of het gehaakte resultaat (voor winst) door te verkopen. Gebruik dan wel altijd het
origineel en vermeld mijn naam. Een donatie aan het Fiep Westendorp fonds wordt op prijs gesteld.
Veel haakplezier! Sara Everaarts

Hoofd:
In zwart:
1: 6v in een magic ring. = 6 st
2: 2v in elke st. = 12 st
3: *1v, 2v* = 18 st
4: *1v x2, 2v* = 24 st
5: *1v x3, 2v* = 30 st
We maken nu de haartjes en het neusje. Haak een halve vaste en keer het werk.
De haartjes worden gehaakt van een aantal steken lossen, waarna we weer terug haken met een
aantal halfvasten.
Voorbeeld: 1v, 4l, 1hv in de 2e st vanaf de haaknaald, 1hv in de volgende 2 st, 1hv in de 1ste st van rij
5 (dit is dezelfde steek waar je net 1v in hebt gemaakt). Maak de volgende haren op dezelfde manier.
Nu worden alleen het benodigde aantal steken aangegeven.
1v, 6l, 1hv x6
6l, 1hv x5
6l, 1hv x5 (deze twee haartjes komen dus uit dezelfde steek‐basis).
1v x2, 2v
1v, 4l, 1hv x4
1v, 3l, 1hv x3
1v, 4l, 1hv x4
1v, 3l, 1hv x3
2v, 1v x4, 2v, 1v
1v, 4l, 1hv x4
1v x2, 2v, 1v x4, 2v
neus: 1hst, 1l
Hecht af

Borduur met wit een oogje in het gezicht.

Lichaam:
In wit
1: 7l, keer
2 ‐ 3: 1v in elke st, 1l, keer = 6 st
4: wnz, haak om de witte draad heen, 1v x2, 2v, 1v x3 = 7 st
5: wnw, haak om de zwarte draad heen, 1v in elke st = 7 st
6: 1v x3, 2v, 1v x3 = 8 st
7: 1v in elke st = 8 st
8: wnz, haak om de witte draad heen, 1v x6, 2v, 1v = 9st
9: wnw, haak om de zwarte draad heen, 1v in elke st = 9 st
10: 1v x4, 2v, 1v x4 = 10 st
11‐12: 1v in elke st = 10 st
13: wnz, haak om de witte draad heen, 1 v in elke st = 10 st
14: wnw, haak om de zwarte draad heen, 1v in elke st = 10 st

15‐16: 1v in elke st = 10 st.
haak nog 2v in de laatste steek. Draai het werk een kwartslag, haak 1v in elke steek langs de zijkant.
Wissel van kleur wanneer nodig. Ik vind het het mooist als je 1v x2 in het wit doet en vervolgens 1v x2
in het zwart. Haak om de ongebruikte kleur heen, om de draad mee te nemen.
Haak nog 2v in de laatste steek van de zijkant (dus 3 in totaal). Draai het werk een kwartslag. 1v in
elke steek van de bovenkant. Haak om de zwarte draad heen om deze mee te nemen.
Haak nog 2v in de laatste steek van de bovenkant (dus 3 in totaal). Draai het werk een kwartslag. 1v
in elke steek van de zijkant. Wissel van kleur wanneer nodig.

Hecht af

Benen.
5v in een magische ring, trek niet te hard aan en sluit de ring van vasten niet. 1l, keer
1 = *2v*, 1v* x2, 2v, 1l, keer =8 st
2 = *2v, 1v x2* x2, 2v, 1v, 1l, keer = 11 st
3 = *2v, 1v x3* x2, 2v, 1v x2, 1l, keer = 14 st
4 = 2v, 1v x6, 1l, keer (laat de overige steken onbewerkt) = 8 st
5 = 1v x5, 1l, keer (laat de overige steken onbewerkt) = 5 st
6 – 12 = 1v in elke st = 5 st
13 = 1v x3, wnw, 1v x2 = 5 st (hecht de zwarte draad af
14 = 1v in elke st = 5 st (trek een lus van de witte draad en laat deze hangen, deze zul je later nog een
keer oppakken.
voeten
1= Met de achterkant naar je toe, met zwart, 1v in de achterste lus van de 3e steek, 1v, 3v, 1l, keren =
5 st
2 = 1 v in elke st = 5 st
3 = 1v x3, 2v x2 = 7 st
4 = *2v, 1v* x2, 1v x3
Hecht af
5 = 1v x2 in de eerste steek van de benen, 3v in de voorste lus van de volgende steek (dit is dezelfde
steek als de eerste steek van het eerste voetje, de voetjes overlappen iets) = 5 st
6‐8 = hetzelfde als rij 2‐4
Haak nog 2v in de laatste steek, draai nu het werk een kwartslag en haak 1v langs de zijkant van het
beentje omhoog, bij de sokjes, wnw, 1v in wit, wnz en haak 1v verder omhoog. 1hv in de laatste
steek van het beentje, dus voor het rondje van de billetjes.
Hecht af.

Draai het werkje een halve slag. Hecht een nieuw zwart draadje aan de andere kant, bij het buikje
aan het beentje en haak 1v in elke steek langs de zijkant naar beneden. Stop als je bij het wit van de
sokjes komt.
Hecht af (de broek steekt dus ietsjes over).
Borduur met wit een lijntje om de twee benen van elkaar te onderscheiden.

Armpje
In wit:
1: 5v in een magic ring = 5 st
2: 2v in elke st = 10 st
3: 1v x4, 1l = 4 st, vanaf nu gaan we weer plat haken, keer dus je werk aan het einde van elke toer.
4‐7: 1v in elke st, 1l, keer = 4 st
8: wnz, haak nog 1l, 1st, 1hst, 1v x2, 1l, keer = 4 st
9: 1v in elke st, 2l, keer = 4 st
10: 1st, 1hst, 1v x3, 1l, keer = 4 st
11‐12: 1v in elke st, 1l, keer = 4 st
Vingertjes gaan ongeveer hetzelfde als de haren, maar sla de laatste lus over: *4l, 3hv* x3
Duim, aan de zijkant/bovenkant, net als de vorige vingers: 3l, 2hv
Hecht af

