Haakpatroon Knuffeldoekjes
Phéron Memory Box
“When someone you love becomes a memory, that memory
becomes a treasure”

De knuffeldoekjes zijn bestemd zijn voor ouders en hun overleden baby's. De knuffeldoekjes zijn een
liefdevol troostmiddel en worden verstrekt in de Phéron Memory Box. De Phéron Memory Box bevat
items om de pijn te verzachten en ouders te inspireren om hun verlies te dragen en herinneringen te
bewaren. Hierbij kun je denken aan een bewaardoosje, een kaarsje, inspirerende teksten, een
fotolijstje, een lief gedenk knuffeltje, gipsafdrukje, inkt en linnenpapier voor (extra) voet en of
handafdrukjes en inspiratie items voor ouders die ‘verder’ moeten met hun leven zonder hun
geliefde baby.
De knuffeldoekjes worden altijd per tweetal gegeven, een identiek duo, zodat ouders na het afscheid
altijd het knuffeltje kunnen vasthouden of neer kunnen leggen bij het gedenkplekje van hun
overleden baby in de wetenschap dat hij/zij ook eentje heeft ‘meegekregen’.
Hou jij van haken en wil je jouw talent/hobby vrijwillig inzetten voor iets heel waardevols? Haak dan
mee met ons.
https://www.facebook.com/groups/278898839199022/?fref=ts
Voor meer info kijk op: www.stichtingpheron.nl
Dit patroon blijft eigendom van JT-designs en is gemaakt voor Stichting Phéron.
In dit patroon zullen het hondje en beertje te maken zijn.
https://www.facebook.com/JTdesigns88/
http://www.ravelry.com/stores/jt-designs

Tips




Lees het document goed door alvorens je gaat starten met haken
In de voorbeeldfoto´s wordt gebruik gemaakt van by Claire nr. 1: wit, gebroken wit en beige
Voor de vulling van de hoofdjes kun je bijvoorbeeld vulling kopen bij hobbyzaken, action,
zeeman of de HEMA ect.

Dit is wat je nodig hebt.





Haaknaald 2,5 mm
Borduurnaald
Vulling
Katoengaren in de kleuren wit, gebroken wit of beige

Gebruikte steken en afkortingen.







MR – Magische ring
L – Losse
HV – Halve vaste
V – Vaste
2v in 1 – 2 vasten in 1 steek (meerderen)
2v sam – 2 vasten samenhaken (minderen)

Let op !
Wat tussen * * staat word herhaald tot einde toer.
Het hoofd en doekje gebruik je zowel voor de hond als de beer!
Het knuffeldoekje is 10 bij 13 cm.
Gebruik 1 van de 3 kleuren die hierboven zijn benoemd bij de benodigdheden.
Maak dan 2 dezelfde doekjes, bijvoorbeeld 2x de hond in kleur wit.
De genoemde aantallen achter elk deel is voor 2 doekjes.

“Knuffeldoekjes Phéron Memory Box” is designed by JT-designs and designed by Janna van der Meer – Terpstra . All rights
reserved. For personal use only. No part of this pattern may be reproduced in any form without permission.
https://www.facebook.com/jannaenfemke.terpstra

Haakpatroon
Hoofd (2x)
T1: 6v MR
T2: * 2v in 1 * (12)
T3: * 1v , 2v in 1 * (18)
T4: * 2v , 2v in 1 * (24)
T5: * 3v , 2v in 1 * (30)
T6 tm 9: 30v (30)
T10: * 3v , 2vsam * (24)
T11: * 2v , 2vsam * (18)
T12: * 1v , 2vsam * (12)
T13: * 2vsam * (6)
Laat een lang draad hangen en rijg die door de laatste 6 steken, trek aan en hecht af.

Doekje (2x)
T1: 6V in een magische ring
T2: * 2V in 1 * (12)
T3: * 1V , 2V in 1 * (18)
T4: * 2V , 2V in 1 * (24)
T5: * 3V , 2V in 1 * (30)
T6: * 4V , 2V in 1 * (36)
T7: * 5V , 2V in 1 * (42)
T8: * 6V, 2V in 1 * (48)
T9: * 7V, 2V in 1 * (54)
T10: * 8V, 2V in 1 * (60)
T11: * 9V , 2V in 1 * (66)
T12: * 10V , 2V in 1 * (72)
T13: * 11V , 2V in 1 * (78)
T14: * 12V , 2V in 1 * (84)
T15: 84V (84)
Hecht af en werk het draad weg.
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Oren hond (4x)
T1: 6V in een magische ring
T2: * 1v ,2V in 1 * (9)
T3: * 2v ,2V in 1 * (12)
T4+5: 12V (12)
T6: * 2v , 2vsam * (9)
T7+8: 9V (9)
T9: 7v , 2vsam (8)
T10: 6v , 2vsam (7)
T11: 5v , 2vsam (6)
T12: 6V (6)
T13: vouw dubbel en haak de bovenkant dicht met 3V
hecht af en laat een lang draad hangen.
Maak ze vast op ongeveer toer 3 van het hoofd.

Oren beer (4x)
T1: 6V in een magische ring
T2: * 1v ,2V in 1 * (9)
T3: 9V (9) hecht af en laat een lang draad hangen.
Maak de oren vast tussen toer 3 en 7 van het hoofd.
Zodra je de oren op het hoofd hebt vast gemaakt , maak je het hoofd met het overgebleven draad
vast aan het doekje. Werk daarna alle draden weg en klaar is je knuffeldoekje. Nogmaals let op!
Maak 2 exact dezelfde doekjes. De getallen die achter elk deel staan gelden voor 2 doekjes.
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Hoe komen de knuffeldoekjes bij Stichting Phéron?



Verpak de knuffeldoekjes altijd per twee in een boterhamzakje
Breng de knuffeldoekjes naar Stichting Phéron (op afspraak), een
verzamelpunt of verzend deze op eigen kosten naar: Stichting Phéron, ovv
Knuffeldoekjes, Gerben Nannesstraat 25, 8603 ET Sneek. Verzamelpunten zijn
beschikbaar in de Facebook haakgroep: Haken voor Stichting Phéron. Voor
vragen mail gerust naar info@stichtingpheron.nl

Hoe gaat het verder?







Alle knuffeldoekjes worden stuk voor stuk gecontroleerd
De knuffeldoekjes worden gewassen met een neutraal wasmiddel zodat ze
allemaal schoon en verzorgd in de Phéron Memory Box geplaatst kunnen
worden
De knuffeldoekjes worden als duo verpakt in een soort cellofaan zakje met een
label ‘handmade with love’
De knuffeldoekjes worden zorgvuldig in de Phéron Memory Box geplaatst
De Phéron Memory Boxen worden naar de ziekenhuizen verstuurd en daar
uitgegeven

Het is verboden om de ‘Knuffeldoekjes Phéron Memory Box’ voor commerciële doeleinden te
gebruiken.
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