Patroon rendier
Kop en lijf:
1. Maak een schuifknoop en haak een ketting van 7 lossen.
2. Haak een vaste in de 2e steek vanaf je haaknaald. Ga nu verder met vasten haken tot het
einde van je ketting. Je hebt nu in totaal 6 vasten gehaakt. Haak 1 (keer)losse en draai je
werk.
3. Haak nu weer 6 vasten in de vorige steken. Deze keer sla je de eerste steek niet over!
4. Voor de staart haak je eerst 3 lossen. Keer je werk en haak vervolgens met 2 halve vasten
terug in de lossen naar het lijf toe. In de laatst gehaakte losse haak je geen halve vaste.
Zet de staart vast door een halve vaste te haken in de eerste steek van het lijf.
5. Haak nu weer verder met 6 vasten over het lijf. Je eerste vaste gaat gewoon bij de halve
vaste erbij in de eerste steek. Haak 1 (keer)losse en draai je werk.
6. Sla nu de eerste steek over en haak 2 vasten. Dit is het begin van de kop. Haak 1
(keer)losse en draai je werk.
7. Haak 2 vasten in de eerstvolgende steken. Haak nu 3 extra vasten in de 2e steek. In
totaal dus 4 vasten in de laatste steek! Dit is de neus. Haak 1 (keer)losse en draai je
werk.
8. Haak nu in elke komende steek een vaste. In totaal zijn dit er 5 (2 gewone en 3 vd neus).
9. We gaan nu het oor haken: haak 3 lossen, keer je werk. Sla de eerste losse over en haak
dan een halve vaste in elk van de overige 2 lossen. Zet het oor vast door een halve vaste
te haken in de eerstvolgende steek van de kop.
10. Nu het gewei: haak eerst 7 lossen. Sla de eerste losse over en haak achtereenvolgens 2
halve vasten terug. Dit is het 1e stuk. Haak weer 3 lossen voor het 2e stuk. Haak weer 2
halve vasten terug (eerste losse niet), tot je weer bij de hoofdtak bent aangekomen. Haak
dan nog 2 halve vasten verder terug over de hoofdtak. Haak nu weer 3 lossen voor het 3e
stuk. Haak ook hier weer 2 halve vasten terug tot aan de hoofdtak (eerste losse
overslaan). Haak verder terug met halve vasten tot je weer bij de kop bent aangekomen.
11. Haak nog 2 halve vasten in de volgende steken en hecht af.
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Poten:
1. Hecht aan de linker onderkant (gezien vanaf het vooraanzicht) van het lijf aan voor de
poten.
2. Haak nu 6 lossen. Sla de eerste losse over en haak over de resterende 5 lossen terug met
halve vasten tot je bij het lijf bent aangekomen.
3. Zet de poot vast aan het lijf met een halve vaste in de eerstvolgende steek.
4. Haak nu in elke steek tot en met de een na laatste, een halve vaste.
5. Haak 6 lossen voor de 2e poot en haak weer terug met halve vasten naar het lijf toe
(eerste overslaan en 5 terug).
6. Zet de poot met een halve vaste aan het lijf vast en hecht af.
Werk alle draden weg aan de achterkant. Maak een lint vast aan de kop en het lijf om hem op
te hangen. Hang hem wel vlak tegen een muur. Het rendier is te slap om hem los op te
hangen.
Tip: wanneer je het rendier behandelt met textielverharder of behanglijm, wordt hij wel stijf
genoeg om hem bijvoorbeeld in de kerstboom te hangen.
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