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Baby Dory 

 lupitas423.wix.com/loopyyarn 

 
Mijn eigen Dory, beter als een levensechte vis, die hoort gewoon vrij te kunnen zwemmen.  
Met deze vis kan je lekker knuffelen. 
 
U mag niets van het patroon verkopen , ook het resultaat niet. 
 
 

 
Materiaal  
haaknaald G  
Garen  Blauw, zwart, geel, roze 
Vilt  zwart 
Naainaald  lijm 
 
Lijf start  met blauw 

 
Het lijf begint in spiraal, en eindigt in gesloten rondes vanaf  Rnd 17.  
Dit voor het kleur verloop. 
 

Rnd 1.   6v in de opzet (6) 
Rnd 2.  *2v in 1st, 2v* rond (8) 
Rnd 3.   1v, 3v in 1st, 3v, 3v in 1st, 2v (12) 
Rnd 4.  *2v, 3v in 1st, 2v, 2v in 1st* 2x(18)  
Rnd 5.  *3v, 3v in 1st, 4v, 2v in 1st* 2x(24)  
Rnd 6.  *4v, 3v in 1st, 6v, 2v in 1st* 2x (30)  
Rnd 7.  *5v, 3v in 1st, 8v, 2v in 1st* 2x (36)  
Rnd 813.  1v in elke st rond 
Rnd 14.  3v, (2v-samen) 3x, 12v, (2v-samen) 3x, 9v  (30) 
Rnd 15.  1v in elke st rond 
Rnd 16. 1v, (2v-samen) 3x, 9v, (2v-samen) 3x, 8v  (24) 
Rnd 17.  1v in elke st rond -- > wissel naar zwart (in de laatste st als hv) 
(begin steeds in de hv als 1

e
 st ) de 1-l op de hv telt niet als steek mee.) 

Rnd 18.  1-l, (2v-samen) 4x, 6v, 2v-samen, 6v, 2v-samen, 1hv (18)   
Rnd 19.  1-l, (2v-samen) 3x, 3v, (2v-samen) 2x, 3v, 2v-samen, 1hv (12)  
Rnd 20.  1-l, 2v in elke st rond, geel , 1hv(24) 
Rnd 21.  2-l, Hstk  in elke st rond, 1hv, vullen ,  
Afkanten met lange draad  
Hou de staartvin plat en  geel aanhechten 
Rnd 22.  1-l, 1v door dubbele laag  (12)  afkanten. 
 
Oogwit (x2) 
De ogen maken we in gesloten rondes. 
Rnd 1.  6v in magische ring, sluit m/hv (6)  
Rnd 2.   1-l, 2v in elke st rond, sluit m/hv(12) 
Rnd 3.   1-l, *2v in 1st, 1v * rond, sluit m/hv (18)  
Rnd 4.   1-l, 1v in elke st, sluit m/hv . afkanten. 

 
Iris roze (x 2) 
Werk in gesloten rondes 
Rnd 1.  6v in magische ring, sluit m/hv (6)  
Rnd 2.   1-l, 2v in elke st rond, sluit m/hv. afkanten. 
 
Wenkbrauwen->blauw (x 2) 
Rij1.   8-losse, draai 
Rij 2.   Begin in 2

e
 l v/d nld, 5v, 3v in 1st, werk terug langs de basis (in U vorm),5v, 2v in 1st  (16)  

Rij 3.   1v in elke st rond  (16) afkanten. 
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Plat duwen en haak hv door beide lagen. 

 
Rugvin  begin met blauw  (x 2)  
Rij 1.   10-losse, draai 
Rij 2.   Begin in 2

e
 l v/d nld, 2hv, 3v, 3hstk, 1stk,  wissel naar zwart, draai 

Rij 3.   1-l, 1v in elke st , 1hv in laatste st. afkanten. 

 
Vinnen -> begin met blauw  (x 2) 
Haak de vinnen in gesloten rondes 
Rnd 1.  6v in magische ring.  verder met zwart, 1hv (6)  
Rnd 2.   1-l, *2v in 1st, 2v* rond, 1hv (8) 
Rnd 3.   1-l, *2v in 1st, 3v* rond.  verder met geel. 1hv (10)  
Rnd 4.   1-l, 1hstk in elke st, (GEEN hv) 

Duw de vin plat en haak door beide lagen 
Rnd 5.   2v, 2hstk, 2stk (6)  afkanten. 

 
Afwerking 
Knip de pupil uit het vilt. 
Naai de pupil op het oog. 
Naai de ogen aan het lijf, vul de ogen tijdens het vastnaaien. 
Naai de wenkbrauwen boven de ogen, met een kant tegen het oog. 
Naai de rugvin aan het lijf. 
Naai de vinnen aan het lijf. 
Knip de mond uit vilt en naai / lijm aan de vis. 
Borduur de schittering op het oog. 
 
Gefeliciteerd ! Hier is Dory! 
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