Brandweerman Sam
Dit is een gratis patroon en door mij ontworpen en gepubliceerd op 29/05/2013
Dit patroon mag niet worden verkocht of op enige andere manier te gelde worden gemaakt.
Natuurlijk mag je wel het gehaakte product verkopen. Ook mag het wel geplaatst worden op
een blog of website, ik vind het wel leuk om dan een berichtje te krijgen. Stuur je berichtje
dan naar dit emailadres: roelyhokke@gmail.com
Het is mijn eerste patroon dat ik heb ontworpen mocht je een foutje tegenkomen vergeef
het me!

Veel haakplezier.

Ik heb gehaakt met haaknaald 2.5, de pop wordt dan ca.35 cm
Been
begin met zwart voor de laars
haak 7 losse. Handig is om deze losse en de 1e toer met een iets grote haaknaald te haken.
toer 1, 6 vasten, haak ook aan de andere kant 6 vasten totaal 12
toer 2, 2 vasten in iedere 2e steek
totaal 18
e
toer 3, 2 vasten in iedere 3 steek
totaal 24
e
toer 4, 2 vasten in iedere 4 steek
totaal 30
e
toer 5, 2 vasten in iedere 5 steek
totaal 36
e
e
toer 6, haak iedere 5 en 6 steek samen
totaal 30
toer 7 , 8, rondom vasten haken
toer 9, 10 vasten , 10 stokjes, 10 vasten
toer 10, 10 vasten, 10 stokjes, 10 vasten
toer 11, 10 vasten, 5x 2 stokjes minderen, 10 vasten
totaal 25
toer 12, 11 vasten, 2x 2 stokjes minderen, 10 vasten
totaal 23
toer 13, 14, 15, 23 vasten haken.
afhechten en verder met geel.
Haak 20 toeren vasten.
Haak een tweede been
begin met het lijf door de twee benen samen te voegen.
haak 12 vasten van het ene been en dan door met het andere been, goed kijken dat de
voeten goed naast elkaar staan.
Haak 12 toeren vasten rondom het hecht af.
vul de benen op.
Ga verder met blauw
toer 1, 46 vasten
toer 2, 46 vasten maar alleen in de achterste lussen.
toer 3, 4, 46 vasten
toer 5, 6, met WIT 46 vasten
toer 7 t/m 17, 46 vasten
toer 18, in deze toer verdeeld 5 steken minderen
toer 19, 20, 21, 41 vasten
toer 22, in deze toer verdeeld 6 steken minderen
toer 23, 24,
35 vasten
toer 25, in deze toer verdeeld 6 steken minderen
toer 26,
29 vasten
lijf opvullen en bovenkant dichthaken.
terug naar toer 23, hier heb je nu lussen waarin je met blauw een hele toer vasten moet
haken, begin middenvoor. Haak nu een toer vasten maar meerder over de hele toer 6 steken
als je weer middenvoor bent één keerlosse en de toer weer terug haken, haak zo 4 toeren,
dit zijn de slippen van zijn jas.

Hoofd
gebruik hiervoor huidskleur
toer 1, Haak in een magicring 6 vasten
toer 2, 2 vasten in iedere steek
totaal 12
e
toer 3, 2 vasten in iedere 2 steek
totaal 18
e
toer 4, 2 vasten in iedere 3 steek
totaal 24
e
toer 5, 2 vasten in iedere 4 steek
totaal 30
e
toer 6, 2 vasten in iedere 5 steek
totaal 36
e
toer 7, 2 vasten in iedere 6 steek
totaal 42
toer 8 t/m 15, 42 vasten
toer 16, iedere 6e en 7e steek samenhaken
totaal 36
toer 17, 36 vasten
toer 18, iedere 5e en 6e steek samenhaken
totaal 30
toer 19, 30 vasten
toer 20, iedere 5e steek meerderen
totaal 36
toer 21, 22, 23, 24, vasten
afhechten.
verder met geel
toer 25, iedere 6e steek meerderen
totaal 42
toer 26, 42 vasten maar alleen in de achterste lussen.
*)Vanaf toer 27 is het patroon van de helm aangepast door Tineke van IJperen waarvoor
mijn hartelijke dank.
Omdat bij mijn patroon de helm te groot werd heeft Tineke het patroon aangepast en is Sam

nog leuker geworden!
toer 27 t/m 33, 42 vasten
toer 34, iedere 6e en 7e steek samenhaken
toer 35, iedere 5e en 6e steek samenhaken
toer 36, iedere 4e en 5e steek samenhaken
toer 37, iedere 3e en 4e steek samenhaken
toer 38, iedere 2e en 3e steek samenhaken
Hoofdje opvullen
toer 39, 2 aan 2 samenhaken

totaal 36
totaal 30
totaal 24
totaal 18
totaal 12
totaal 6

De draad door de overige steken halen en aantrekken.

Verder met toer 26, houdt de helm naar je toe gericht en haak in iedere lus een vaste, sluit
de toer af met een halve vaste.
toer 27, haak 3 lossen, dit is het 1e stokje, haak deze toer met stokjes maar haak in iedere 7e
steek 2 stokjes, sluit de toer met een halve vaste
totaal 48
e
toer 28, 3 lossen, in iedere 6 steek 2
stokjes
totaal 56
toer 29, 3 lossen, in iedere 5e steek 1 steek meerderen, haak deze toer als volgt, 15 stokjes,
3 halve stokjes, 20 vasten, 3 halve stokjes, 15 stokjes en sluit de toer met een halve
vaste
toer 30, 1 losse, de hele toer in vasten maar meerder in iedere 5e
steek
totaal 80

Handje/Arm
gebruik hiervoor huidskleur.
haak 11 losse en hierop 18 toeren vasten haken, iedere nieuwe toer beginnen met een
keerlosse.
5 vasten haken en het handje dubbelvouwen

haak 1 losse en met 1 vaste vastzetten aan de andere kant, 1 vaste, 1 losse en weer met een
vaste vastzetten aan de andere kant, haak 3 toeren en haal de draad door de laatste steek
en trek het gaatje dicht en hecht af.
naai de zijkanten boven en onder de duim dicht en draai je werk binnenste buiten. Rijg een
draad door de bovenkant en trek goed aan en zet met de draad de sluiting goed vast, hecht
af, en draai je handje weer goed. Die duim is echt belangrijk want brandweerman Sam steek
die weleens op!!
haak nu 18 vasten aan het handje en haak 2 toeren blauw, 2 toeren wit en 12 toeren blauw.
Vul de arm licht op maar zorg dat er bovenaan niet teveel vulling zit, haak de arm dicht.
Haak nog zo´n arm.
Vignet voor op de helm
haak met rood 10 vasten in de magicring en sluit met halve vaste, borduur er met geel een
ster op.

Riem om jas. haak 51 losse en hierop 50 halve vasten.
Oren. haak in een magicring 2vasten, 2 halve stokjes, 2 stokjes, 2 halve stokjes, 2 vasten en
trek de ring aan.
Ogen. 7 losse, in de 3e losse vanaf de naald 1 half stokje, 1 half stokje, 3 stokjes. Lange draad
laten hangen om de ogen vast te naaien. Borduur er met zwart pupillen op.
Band voor de helm. haak 55 lossen
Neus. 6 losse en haak aan allebei de kanten van de losse vasten, je hebt nu 12 steken, 3
toeren haken, de neus wordt in de breedte op het gezicht genaaid.

Afwerking
Naai de armen helemaal bovenaan en lijf en naai het hoofd er stevig op, hier moet je echt
veel steken opnemen om hem er stevig op te krijgen, ik ga nog weleens proberen om het lijf
en het hoofd in één te haken.
naai de ogen, de oren en de neus op het gezicht, de neus een klein beetje opvullen, zet eerst
goed met spelden vast en kijk of alles zo naar je zin is want een gezicht is zo bepalend voor
een pop.
Borduur met rood de mond, ook hier weer eerst een draadje neer leggen om de juiste
positie te bepalen, haak de mond met steelsteekjes.
Naai het vignet op de helm, doe dit met alleen de achterste lussen zodat het lijkt of het
vignet erop ligt.
Borduur met lichtbruin wenkbrauwen en wat haar aan de bovenkant als pony en boven de
oren wat streepjes.
Zet de band aan de helm.
Zet de riem met enkele steken vast op de jas en borduur met geel een simpel vierkantje als
gesp.
Borduur knopen of naai er kraaltjes op, de knopen lopen van onder schuin naar boven.
Zelf gebruik is nooit kralen of gekochte oogjes maar borduur of haak ik ze altijd.

Ik hoop dat ik het allemaal een beetje duidelijk op heb geschreven en wens jullie veel plezier
met het haken van Brandweerman Sam.
Liefs en veel haakplezier, Roely Hokke.

Brielle, 30 mei 2013

