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Corinna Virus    
by Küma Tutorials 

 

 

 

 

 
Opgelet: het #CorinnaVirus is uitgebroken, zodat het Corona Virus aan banden kan worden 

gelegd. We hebben we hulp nodig het CoronaVirus met jullie creativiteit te bestrijden. 

Laat jouw #CorinnaVirus op Facebook en Instagram achter. 

Markeer @KuemaTutorials en @chinlizzy, Let erop dat je hashtag CorinnaVirus niet vergeet. 

Alle besmette haaksters vind je op #CorinnaVirus of in de Virus Galerij. 

www.KuemaTutorial.de 

 

Copyright: by KuemaTutorials geen (door-)verkoop, doorgeven, kopiëren of openbaarmaking van het patroon 
(incl. vertalingen of veranderingen), dit geldt tevens voor het internet. 

 

Verkoop van je product: 

Alleen privé verkoop: 

A.u.b. de verwijzing: gemaakt naar patroon van KuemaTutorials met daarbij de link 

www.Kuema-Tutorial.de by Küma Tutorial Designs  “ 

 

VOLG ME : Kuema Tutorials 

Homepage  Facebook  Twitter  Instagram 

 
Klaar? Post je werk dan a.u.b. op Facebook of Instagram 

Onder vermelding van @KuemaTutorials ofr #KuemaTutorials 

 

 

 

 
 

http://www.kuema-tutorial.de/
http://www.kuema-tutorial.de/
https://www.facebook.com/K%C3%BCma-Tutorial-Designs-1625571007715494/timeline/
http://www.twitter.com/KuemaTv
https://instagram.com/kuematutorials/
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Materiaal: 
• katoen (of garen van eigen keuze) 

• veiligheidsoogjes 

• fiberfill 

• haaknaald nr. 2,5 

• naainaald  

 

 

Corinna lichaam 
Garen: wenskleur  

0   6v in een MR     =6 

1   (2v in 1)6x      =12 

2   (1v, 2v in 1)6x    =18 

3   (2v, 2v in 1)6x     =24 

4   (3v, 2v in 1)6x    =30 

5   (4v, 2v in 1)6x     =36 

6 - 11   36v (6 toeren)    =36 

- veiligheidsoogjes tussen toer 8 en 9 bevestigen 

12   (4v, 2v sam)6x     =30 

13   (3v, 2v sam)6x    =24 

14  (2v, 2v sam)6x     =18 

15   (1v, 2v sam)6x    =12 

- vullen 

16   (2v sam)6x     =6 

- afhechten en gat sluiten, draad weg werken 

 

Virus stekels 
Garen: wenskleur  

Hecht ergens in het lichaam een draad aan en haak dan 13-15 lossen. Draad afknippen en een 

knoop aan het einde van je lossenketting maken. Dit herhaal je over het hele lichaam, net zovaak 

als je wilt.  

 

 

Gezicht 
Garen: zwart 

Maas met je naainaald en zwart garen een mond en wenkbrauwen op jouw #CorinnaVirus. Jij 

bepaalt hoe je virus eruit komt te zien 

  

 

      Veel plezier bij het haken       


