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HOW TO MAKE THESE HATS

Foundation ring: 
Make a magic ring and hdc 6 in the ring, pull tight.

row 1: 
ch 2 (counts as 1 hdc) hdc 1 in the same stitch, hdc 2 in all 
the next stitches (you multiply)

row 2: 
ch 2 (counts as 1 hdc) hdc 1 in the same stitch, hdc 1 in 
the next stitch, hdc 2 in the next stitch. Repeat until end.

row 3-6: 
ch2 (counts as 1 hdc) hdc 1 all around, fasten off.
Side bits: fold the hat in half and mark 5 stitches left and 
right to add the side bits. Start with either left or right. 
hdc 5 for the first row, decrease 4 for the second, 3 for the 
third and two for the fourth row. Fasten off en leave 
enough yarn to use as a tie. Repeat this for the other side.

EastEr PrEP: 
Egg DuDE Hats

I always host an Easter family brunch 
and I bring you cute dude hats for 
your eggs. It makes me laugh when  
I see the eggs all tugged up in their lit-
tle hats, they look like real cool dudes 
don’t they? These hats are based on the 
egg cosy pattern but I›ve simplified the 
pattern and added the side bits to it.
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WErKWijzE

Stap 1 
Speld en stik de zijnaden van de binnenzak.
 

Stap 2 
Speld en stik de armen, benen en oren met de goede kanten 
op elkaar. Zorg dat er genoeg ruimte tussen de vingers en 
de tenen overblijft zodat je de stof kunt inknippen om 
hem goed te kunnen keren, en keer hem om.
 

Stap 3 
Vul de handen en voeten eerst met wat rijst en de rest met 
vulling. Vul de oren en stik er een lijn in.
 

Stap 4 
Stik de zak met goede kant aan het voorpand, dit is de 
mond. Stik eventueel een onderlipje. Stik de neus en vul 
hem met vulmateriaal. Ogen en neus kun je naar eigen 
inzicht maken. Stik ook de knieën en ellebogen.
 

Stap 5 
Speld de oren, benen en het lusje aan het voorpand en 
stik op het randje.
 

Stap 6 
Stik de binnenzak aan de onderkant aan het voorpand vast; 
op de rand, zodat hij niet meer kan schuiven en gesloten is.
 

Stap 7 
Speld en stik voor- en achterpand tot en met de benen op 
elkaar, laat de onderkant open om te kunnen keren. Vul 
hem op.
 

Stap 8 

Naai tot slot de hand de armen aan de romp.

BEnOdigdHEdEn

50 cm stof voor de binnenzak, de mond
50 cm stof voor het lijf
50 cm stof voor de armen, benen en oren
Vulling
Rijst
Koordje voor het lusje
Naaigaren, naald en een naaimachine
Restjes stof en/of knopen

BEastiEBoy
anD Pyjama
This cute beastie boy will protect 
your little one during his sleep. 
And in the morning? Just hide the 
pijamas in the belly!
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