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De reizende familie Tu

Haaktermen:
L = losse
hv = halve vaste
v = vaste
hstk= half stokje
stk= stokje
2v in 1v = meerderen
2v samen = minderen
Benodigdheden:
Katoen garen
Haaknaalden : 2,75mm, 3,25mm, 3,5mm, 4mm en 6mm
Vulling
6mm veiligheidsoogjes
naald en schaar
roze borduurgaren
steekmarkeerder
De kleuren die in het patroon zijn gebruikt zijn:
Ecru (A)
Paars (B)
Licht blauw (C)
Oranje (D)
Groen (E)
Bruin (F)
verloopgaren in Blauw (G)
Verloopgaren in Roze (H)
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Nota :
• Lees eerst het patroon eens helemaal door voor je begint
• Gebruik een steekmarkeerder in het begin van elke ronde
• De dikte van uw garen is niet belangrijk , zolang je alles dan maar aanpast zodat de
verhoudingen gelijk blijven
• In plaats van een magische cirkel kan je ook 2L nemen en dan 6v in de 2de L haken. Ga
daarna gewoon verder zoals aangegeven
• De konijntjes zijn allemaal hetzelfde patroon enkel de dikte van haaknaald verschilt. Pas
hier uw garen aan , aan de dikte van uw haaknaald
• haak de oren armen en staart eerst
Wist je dat 'Tu' konijn betekend in het Mandarijns
Bedankt aan de tester Margie S. voor het schitterende idee
Afmetingen:
Papa en Mama Tu: blauw(C) en paars(B):
15 cm hoog en 7 cm breed (hoofd)
Tutu: ecru(A):
14 cm hoog en 5,5 cm breed (hoofd) haaknaald 4mm
Toto: roze(H):
12 cm hoog en 5 cm breed (hoofd)
Wortelhuisje buitenkant:
28,5 cm hoog en 24,5 cm breed ( op het breedste punt)
Wortelhuisje binnenkant:
13,5 cm hoog en 14 cm breed
klein worteltje:
6cm lang en 1,5 cm breed ( op het breedste punt)
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Oren (2x):

Met kleur naar keuze , haak van de top van het oor naar beneden
Ronde 1: Maak een magische cirkel van 6v (6)
Ronde 2: (2v, 2v in 1v) 2x (8)
Ronde 3: (1v, 2v in 1v) 4x (12)
Ronde 4-6: 1v in elke v (12)
Ronde 7: 2v samen, 8v, 2v samen (10)
Ronde 8: 1v in elke v (10)
Ronde 9: 2v samen, 6v, 2v samen (8)
Ronde 10: 1v in elke v (8)
Hecht af en laat een draad om de oren dicht te naaien
Optie:
borduur met roze verticale lijnen in het midden van het oor voor je
het oor dichtnaait en aan het hoofd bevestigd
Vouw de oren onderaan dubbel en zet vast met een paar steekjes
hierna kan je de oren aan het hoofd bevestigen
Werk alle draadjes weg

Armen (2x):

Met kleur naar keuze , haak van onder naar bovenzijde
Ronde 1: maak een magische cirkel met 4v (4)
Ronde 2-4: 1v in elke v (4)
Hecht af en leg opzij voor later. Het is niet nodig om de armen op te vullen

Staart:
Met kleur naar keuze
Ronde 1: maak een magische cirkel met 6v (6)
Ronde 2: 1v in elke v (6)
Ronde 3: (2v samen) 3x (3)
hecht af, laat een draad om het staartje aan het lichaam te naaien
Vul eventueel lichtjes op
Naai het staartje aan het lichaam, net boven de beentjes

Benen – lichaam – armen aanhechten – hoofd:

Begin met het linkerbeen
Met kleur naar keuze, haak van voet zo naar boven
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v (6)
Ronde 2-3: 1v in elke v (6)
Hecht hier het linkerbeen af, leg opzij tot je het samen voegt met het rechterbeen
Ga verder met het rechterbeen, haak ronde 1 tot 3 opnieuw
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Ronde 4: Leg nu de twee beentjes tegen elkaar. Steek uw haaknaald in de volgende v, langs de
binnenzijde door het rechterbeen, dan van de buitenzijde naar de binnenzijde van het linkerbeen
deze vaste telt niet mee. Haak 1v in dezelfde steek. Dit is uw begin van de ronde, plaats uw
steekmarkeerder hier. Uw volgende steek haak je op het linkerbeen . Haak in totaal 12v rond de
twee beentjes samen (12)
Vul terwijl je verder haakt
Ronde 5-8: 1v in elke v
Ronde 9: 2v, hecht de armen aan door de armen plat te vouwen en door de 2 kanten van de arm te
steken. Haak 2 v door het lichaam en de 2 zijden van de arm. Haak nu 4v door het lichaam alleen
en herhaal voor de 2de arm, haak nog 2v door het lichaam (12)

Ronde 10: (1v, 2v in 1v) 6x (18)
Ronde 11: (2v, 2v in 1v) 6x (24)
Ronde 12: (3v, 2v in 1v) 6x (30)
Ronde 13: (4v, 2v in 1v) 6x (36)
Ronde 14-15: 1v in elke v (36)
Ronde 16: (4v, 2v samen) 6x (30)
Plaats de veiligheidsoogjes tussen ronde 14 en 15, met 6 v ertussen
Borduur de neus en mond
naai het staartje vast als je dat nog niet gedaan hebt en blij verder
opvullen
Ronde 17: (3v, 2v samen) 6x (24)
Ronde 18: (2v, 2v samen) 6x (18)
Ronde 19: (1v, 2v samen) 6x (12)
Ronde 20: (2v samen) 6x (6)
Hecht af en weef uw draad door de laatste steken , trek aan en werk de draadjes stevig weg
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Wortelhuisje

gebruik 2draden samen en haaknaald 6mm (of dikker katoen ) Haak in spiraal tenzij anders
aangegeven
5 v moet gelijk zijn aan 5cm

Binnenkant huisje:

Met Oranje, haaknaald 6mm , haak van de bodem naar boven
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v (6)
Ronde 2: 2v in elke v (12)
Ronde 3: (1v, 2v in 1v) 6x (18)
Ronde 4: (2v, 2v in 1v) 6x (24)
Ronde 5: (3v, 2v in 1v) 6x (30)
Ronde 6: (4v, 2v in 1v) 6x (36)
Ronde 7: (5v, 2v in 1v) 6x, sluit met 1hv (42)
Ronde 8: 1L, In achterste lus alleen: 1v in elke v , sluit met 1hv (42)
Ronde 9: 1L, 1v in elke v (42)
Ronde 10-18: 1v in elke v (42)
Ronde 19: (5v, 2v samen) 6x (36)
Ronde 20: 1v in elke v (36)
Ronde 21: 1hv in elke v (36)
hecht af en werk de draadjes weg

Buitenkant huisje:

Met Oranje, haaknaald 6mm , haak van de top naar beneden
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v (6)
Ronde 2: 2v in elke v (12)
Ronde 3: (1v, 2v in 1v) 6x (18)
Ronde 4: (2v, 2v in 1v) 6x (24)
Ronde 5: (3v, 2v in 1v) 6x (30)
Ronde 6: (4v, 2v in 1v) 6x (36)
Ronde 7: (5v, 2v in 1v) 6x (42)
Ronde 8: (6v, 2v in 1v) 6x (48)
Ronde 9: (7v, 2v in 1v) 6x (54)
Ronde 10: (8v, 2v in 1v) 6x (60)
Ronde 11-14: 1v in elke v (60)
Ronde 15: (28v, 2v samen) 2x (58)
Ronde 16: 1v in elke v (58)
Ronde 17: (27v, 2v samen) 2x (56)
Ronde 18: 1v in elke v (56)
Ronde 19: (26v, 2v samen) 2x (54)
Ronde 20: 1v in elke v (54)
Ronde 21: (25v, 2v samen) 2x (52)
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Ronde 22: 1v in elke v (52)
Ronde 23: (24v, 2v samen) 2x (50)
Ronde 24: 1v in elke v (50)
Ronde 25: (23v, 2v samen) 2x (48)
Ronde 26: (22v, 2v samen) 2x (46)
Ronde 27: (21v, 2v samen) 2x (44)
Ronde 28-31: 1v in elke v (44)
Ronde 32: 1hv in elke v (44)
Hecht af en werk de draadjes weg

Loof op het huisje:

gebruik 2draden samen en haaknaald 6mm (of dikker katoen )
Start met 8L
Rij 1: 8L, sla 1st L over, (2v in 1v) 2x, 4v, 1hv in laatste L (9)
Rij 2: 7L, sla 1st L over, (2v in 1v) 2x, 3v, 1hv in laatste L, 1hv in een v van
de eerste rij (8)
Rij 3: 6L, sla 1st L over, (2v in 1v) 2x, 3v, 1hv in laatste L, 1hv in een v van
de eerste rij (7)
herhaal rij 2 en 3 nog een 8tal keer
Maak er zo een 3 tal of tot je het gewenste resultaat hebt
zet vast aan de bovenzijde van het wortelhuisje en werk de draadjes weg

Deur:

Met bruin, met haaknaald 4mm, met enkele draad
Rij 1: 12L, sla 2L over, 10 hstk (10)
Rij 2-5: 2L, keer, 1hstk in elk hstk (10)
Rij 6: 1L, keer, 2hstk samen, 6hstk, 2hstk samen (8)
Rij 7: 1L, keer, 2hstl samen, 4hstk, 2hstk samen (6)
Rij 8: 1L, keer, 2hstk samen, 2hstk, 2hstk samen (4)
Rij 9: 1L, keer, haak met v rondom de deur, zorg dat ze netjes verdeeld zitten, haak 2v in de 2
hoeken onderaan, sluit met 1hv
Hecht af en laat een lange draad om de deur aan het wortelhuisje te naaien
Voor de deurknop
borduur met wit een paar verticale streepjes naast elkaar (zie foto )
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Ramen (2x):

Met het blauwe verloopgaren, met haaknaald 4mm, met enkele draad
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v (6)
Ronde 2: 2v in elke v (12)
Ronde 3: (1v, 2v in 1v) 6x (18)
Verander in de laatste steek van ronde 3 naar bruin
Ronde 4: (2v, 2v in 1v) 6x (24)
Sluit met 1hv en hecht af, laat een lange draad
naai nu een kruis over het raam
Ik heb het kruis volledig over het raam gemaakt maar je kan ook in de magische ring naaien en zo
4 strepen maken. Dit was een goede tip van mijn tester, zo zit het beter vast
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Klein worteltje

Loof van het worteltje:
Met groen, haaknaald 3,25 mm
Rij 1: 6L, sla 2L over, 1hstk, 3hv (4)
Rij 2: 5L, sla 2L over, 2hv, 1hv in de eerste steek van rij 1 (3)
herhaal rij 2 nog een paar keer , naar eigen keuze
Hecht af en laat een draad om het loof aan de wortel te naaien

Worteltje:
Met oranje, haaknaald 3,25 mm
Ronde 1: Maak een magische cirkel met 6v (6)
Ronde 2: (2v, 2v in 1v) 2x (8)
Ronde 3-5: 1v in elke v (8)
je kan nu het loof al aan de wortel bevestigen
Vul op terwijl je verder haakt
Ronde 6: 6v, 2v samen (7)
Ronde 7: 5v, 2v samen (6)
Ronde 8: 4v, 2v samen (5)
Ronde 9: 3v, 2v samen (4)
hecht af en weef uw draad door de laatste steken en trek aan
Werk de draadjes weg
De binnenkant van het huisje is zo ontworpen dat het in de buitenkant past
de 4 konijntje en een paar worteltjes zouden perfect in het huisje moeten passen
dit is een prima cadeau voor kinderen klein en groot
Deel zeker al jullie werkjes met me , zie linken onderaan
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Als je ravelry gebruikt voeg dan dit patroon zeker toe aan uw bibliotheek
http://www.ravelry.com/patterns/library/the-traveling-tu-family
deel uw afgewerkte projectjes met me op ravelry of sociale media
gebruik hashtag #Doriyumi
– Dit is een origineel patroon van Doris Yu van Doriyumi
– Het is verboden om dit patroon te verkopen of te delen
– Je mag een link van dit patroon delen op uw blog of sociale media, maar je mag geen deel van het
patroon plaatsen
– Je mag afgewerkte producten verkopen zolang je maar bij vermeld dat het van mij, Doris Yu of
Doriyum.com komt
Dank u voor het respect en begrip
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