
Speenkoord    
Lief Konijntje
Durable Coral 



Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com

1  

Speenkoord Lief Konijntje

Dit patroon is ontworpen door Stefanie Trouwborst-Wijers van CuteDutch in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. 
Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.

Sinds kort kun je de speenclips, ontworpen door CuteDutch met lieve babyteksten terugvinden in het assortiment 
van Durable. Met een ruime keus van 12 verschillende clips met unieke teksten m(h)aak je van ieder speenkoord 
een uniek item. Om direct aan de slag te kunnen delen wij het patroon nu ook met jullie. 

Garen 
Durable Coral, 100% katoen, 50g, 125m
- 2232 Light rey: 1 bol
Durable Coral Mini, 100% katoen, 20g, 50m
- 326 Ivory: 1 bol
- 227 Antique pink: 1 bol

Haaknaald 
- Haaknaald 2,5 mm.

Overige materialen 
- Maasnaald 
- Stekenmarkeerder
- Toerenteller
- Schaar
- Restyle kussenvulling
- 5 houten kralen 15 mm
- 2 houten kralen 12 mm
- Veiligheidsogen ovaal 8 mm 
- Speenclip Lief. Artikelnummer 020.1056
- Waxkoord

Gebruikte steken en afkortingen
l losse
hv halve vaste
v vaste

Moeilijkheidsgraad  Afmetingen
- Makkelijk   - 22 cm excl. speenclip, incl. lusje voor speentje

Patrooninfo en tips
Zelf speenkoorden maken is leuk! Let wel op; de totale aanbevolen lengte van een speenkoord is 22 cm 
(excl. Speenclip). Voor het lusje gebruik je 7 cm. Dan blijft er ongeveer 15 cm over om de figuurtjes en de kralen 
aan te rijgen. Verder is het van belang dat je een stevig koord gebruikt, zoals waxkoord, wat niet kapot kan gaan 
tijdens gebruik.

Patroon speenkoord lief konijntje
Snuit
Haak met Durable Coral 2232 Light grey.
Toer 1: Haak 6v in een magische ring (6)
Toer 2: Haak in elke v 2v (12)
Toer 3: *Haak 1v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (18)
Toer 4: *Haak 2v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (24)
Toer 5: *Haak 3v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (30)
Toer 6 t/m 10: Haak 1v in elke v (30)
Toer 11: *Haak 8v, 2v samenhaken*. Herhaal *.* tot einde toer (27)
Toer 12: Haak 1v in elke v (27)
Toer 13: *Haak 7v, 2v samenhaken*. Herhaal *.* tot einde toer (24)
Toer 14: Haak 1v in elke v (24)
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Plaats de veiligheidsogen tussen toer 11 en 12 met een tussenruimte van 4 steken.
Vul het hoofd stevig op.
Toer 15: *Haak 2v, 2v samenhaken*. Herhaal *.* tot einde toer (18)
Toer 16: *Haak 1v, 2v samenhaken*. Herhaal *.* tot einde toer (12)
Toer 17: *Haak 2v samen*. Herhaal *.* tot einde toer (6)
Knip de draad lang genoeg af. Haal de draad door alle 6 overgebleven lussen heen en trek stevig aan. 
Werk de draad weg.

Snuitje
Haak met Durable Coral 326 Ivory.
Toer 1: Haak 6v in een magische ring (6)
Toer 2: Haak 4v in 1v, 2v, 4v in 1v, 2v (12)
Toer 3: Haak 1v, 2v in 1v, 2v in 1v, 4v, 2v in 1v, 2v in 1v, 3v (16)
Toer 4 en 5: Haak 1v in elke v (16)
Knip de draad lang genoeg af. Vul het snuitje stevig op en naai het snuitje net onder de ogen vast. 
Borduur met Durable Coral 227 Antique pink het snuitje en werk de draad weg.

Oren (2x)
Haak met Durable Coral 2232 Light grey.
Toer 1: Haak 6v in een magische ring (6)
Toer 2: Haak 2v in elke v (12)
Toer 3: *Haak 3v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (15)
Toer 4 t/m 8: Haak 1v in elke v (15)
Toer 9: *Haak 3v, 2v samenhaken*. Herhaal *.* tot einde toer (12)
Toer 10: Haak 1v in elke v (12)
Toer 11: *Haak 2v, 2v samenhaken*. Herhaal *.* tot einde toer (9)
Toer 12 t/m 16: Haak 1v in elke v (9)
Vouw de oren dubbel en haak met 4v dicht. Knip de draad lang genoeg af. 
Naai de oren aan de zijkant van het hoofd en werk de draad weg.

Strikje
Haak 6l met Durable Coral 227 Antique pink. Na elke toer haak je een keerlosse en keer
je om.
Toer 1: Haak 1v in de 2e l vanaf de haaknaald, 4v (5)
Toer 2 en 3: Haak 1v in elke v (5)
Knip de draad lang genoeg af. Haal de draad naar het midden en wikkel de draad een aantal keer om het midden 
van het strikje. Trek stevig aan en naai het strikje vast op het oor van het konijn. Werk de draad weg.

Kralen omhaken
Omhaak met alle drie de kleuren Durable Coral een kraal van 15 mm.
Toer 1: Haak 6v in een magische ring (6)
Toer 2: Haak 2v in elke v (12)
Toer 3 t/m 5: Haak 1v in elke v (12)
Plaats de houten kraal in je haakwerk.
Toer 6: *Haak 2v samen*. Herhaal *.* tot einde toer (6)
Knip de draad lang genoeg af. Haal de draad door alle 6 overgebleven lussen heen en trek stevig aan. 
Werk de draad weg.

In elkaar zetten
Knip een stuk waxkoord af van ongeveer 50 cm. Maak een lusje van ongeveer 7 cm en leg een dubbele knoop. 
Rijg door beide uiteinden van het koord kralen in de volgende volgorde; 12 mm, 15 mm, omhaakte kraal, 
omhaakte kraal, omhaakte kraal, 15 mm, konijntje, 12 mm. Rijg nu de speenclip aan het koord en ga terug door 
de eerste kraal. Leg een dubbele knoop in het uiteinde en werk het waxkoord weg.


