Haak aan!

Haak Tom

Tom gaat in de tas van Tom voor een doof of slechthorend kind.
1000 kinderen krijgen een tas! Help je mee?
meer info op www.tasvantom.nl

Stuur Tom op naar:
NSDSK
T.a.v. Tas van Tom
Antwoordnummer 47582
1070 WE Amsterdam
We willen je graag bedanken:
voeg een briefje met je naam
en mailadres toe

© 2019 “Tom” is een ontwerp van Simone Pronk voor NSDSK. Alle rechten zijn gereserveerd.
Het patroon is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het patroon of delen ervan (incl. foto’s) mag niet gereproduceerd of gepubliceerd
(als print of online), bewerkt, verkocht, of vertaald worden. Commerciële doeleinden met patroon of resultaat is niet toegestaan.

MATERIAAL
• haaknaald 2,5 mm
• maasnaald of borduurnaald
• schaar
• vulling
• bruin borduurgaren
• katoen haakgaren in de kleuren: blauw,
groen, zandkleurig en bruin
Advies voor garen: katoen 50 gram,
liever niet synthetisch omdat het voor kinderen is. Bijvoorbeeld van Hobbii Rainbow,
Yarn & Colors Must-Have, Durable Coral of
Scheepjes Catona
AFMETINGEN
15 cm
TIPS
Werk in continue spiraal rond.
Wissel de kleur altijd in de laatste stap van
de laatste steek. Dus met de nieuwe kleur in
de laatste steek van de oude kleur
doorhalen.
Vul de pop tijdens het werk.
Gebruik voor de opzet van de benen en
armen een magische cirkel (zie Youtube voor
instructiefilmpjes, bijvoorbeeld hier).

AFKORTINGEN
l 			losse
v			vaste
st			steek
stk			stokje
2v in 1st		
vaste meerderen
2v samen		
vaste minderen
(...)			
herhaal tussen de haakjes
3 stk in 1 st		
popcornsteek
			
(3 stokjes in 1 steek, zie 		
			voorbeeldfilmpje)
1			toer
(18)			
aantal steken van de toer

LICHAAM
in het blauw

BENEN (2x)
in het groen

haak 9 l, begin in 2e l vanaf de nld, haak in
het rond

1
2
3-12

1

2-11
12

7 v, 2v in 1 st, haak verder
aan de andere kant vd losse,
7 v, 2v in 1 st
18 v
(1 v, 2v samen)x6

(18)

ARMEN (2x)
start in zandkleur
1
2

HOOFD
in zandkleur
(1 v, 2v in 1 st)x6
(2 v, 2v in 1 st)x6
(3 v, 2v in 1 st)x6
30 v
(3 v, 2v samen)x6
(2 v, 2v samen)x6
(1 v, 2v samen)x6
(2v samen)x6

(4)
(8)
(8)

Vul de benen niet te stevig, vouw dubbel
en sluit met 4v in dubbele laag. Eindig met
(18) lange draad en naai de benen onderaan het
(12) lichaam (zover mogelijk uit elkaar, zie plaatje
op voorpagina).

Vul het lichaam en haak verder met het
hoofd. Wissel de kleur in de laatste stap van
de laatste steek (zie tips).

13
14
15
16-18
19
20
21
22

4 v in de opzet
2v in 1 st)x4
8v

(18)
(24)
(30)
(30)
(24)
(18)
(12)
(6)

4 v in de opzet
2v in 1 st)x4

(4)
(8)

maak in de volgende toer de duim (met de
popcornsteek)
3
4-10

3 v, 3 stk in 1 st (popcornsteek), 4 v
8v

(8)
(8)

ga verder in blauw (mouwen)
11-12

8v

(8)

Vul de armen niet, vouw dubbel en sluit met
Vul het hoofd stevig. Knip het garen af en rijg 4v in dubbele laag. Eindig met lange draad
de draad door de laatste 6 steken, sluit het
en naai de armen aan het lichaam op schougat.
derhoogte.
Doe eventueel een blauw draadje om het
nekje om het nekje smaller te maken. En leg
een knoopje, werkt de losse eindjes weg.

HAAR
Volg de foto’s van pagina 4 om het haar op
het hoofd te borduren. (De foto’s zijn van
een groter formaat Tom, maar het idee is
hetzelfde)

1

2
Tom heeft
geen staartje
hoor :)

Borduur eerste de oortjes, met 2 steekjes (precies in
het midden aan de zijkanten), dan de haargrens..

Borduur eerst de onderste haartjes op het achterhoofd en werk zo rondom naar boven

Probeer een beetje te verspringen zodat het niet zo
recht oogt

Werk netjes om de oortjes heen

3

5

4

6
Zorg dat er
geen kaal plekje
overblijft

Langzaam kom je bij het kruintje.. (net een oud
mannetje zo hé)

De haartjes aan de voorkant borduur je met de
haargroei mee (de lok valt naar rechts!)

7
Borduur twee hoortoestelletjes (een voor ieder oor)
met blauw garen

8
Maak een paar losse lokken die je over het hoofdje
aait (met een naald haal je het garen een beetje uit
elkaar).
Tot slot, ontrafel 1 of 2 draden uit het garen (of
gebruik borduurgaren) en borduur de ogen, mond
en de neus.

HOERA! Tom is af!
Wat leuk dat je Tom hebt gehaakt, daar
maak je een kind heel blij mee!
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