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BOEDDHA 

Uitleg voor het haken van een ring: haak 2 losse en haak de nodige vaste steken in de eerste losse die je 
hebt gehaakt.  

Als je aan de 2de toer begint steek je de eerste steek in de eerste vaste die je in deze ring hebt gehaakt. 

De loshangende draad trek je na enkele toeren gehaakt te hebben aan en zet deze draad vast. 

 

HOOFD EN LIJF WORDEN AAN EEN STUK GEHAAKT. 

1. Haak 6 vaste in een ring 

2. Haak 2 vaste in elke steek (12) 

3. Haak 2 vaste in elke 2e steek (18) 

4. Haak 2 vaste in elke 3e steek (24) 

5. Haak 2 vaste in elke 4e steek (30) 

6. Haak 2 vaste in elke 5e steek (36) 

7. Haak 2 vaste in elke 6e steek (42) 

8. Haak 2 vaste in elke 7e steek (48) 

Toer 9 t/m 17: Haak 48 vaste 

18. Haak elke 7e en 8e steek samen (42) 

19. Haak elke 6e en 7e steek samen (36) 

20. Haak elke 5e en 6e steek samen (30) 

21. Haak elke 4e en 5e steek samen (24) 

LET OP NU KOMT OVERGANG NAAR BUIK ! 

22.Haak 2 vaste in elke 4e steek (30) 

23.Haak 2 vaste in elke 5e steek (36) 

24.Haak 2 vaste in elke 6e steek (42) 

25.Haak 2 vaste in elke 7e steek (48) 
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26. Haak 2 vaste in elke 8e steek (54) 

27. Haak 2 vaste in elke 9e steek (60) 

28. Haak 2 vaste in elke 10e steek (66) 

Toer 29 t/m 39 : Haak 66 vaste 

VUL HET HOOFD OP! 

40. Haak elke 10e en 11e steek samen (60) 

41. Haak elke 9e en 10e steek samen (54) 

42. Haak elke 8e en 9e steek samen (48) 

43. Haak elke 7e en 8e steek samen (42) 

44. Haak elke 6e en 7e steek samen (36) 

45. Haak elke 5e en 6e steek samen (30) 

46. Haak elke 4e en 5e steek samen (24) 

VUL HET LIJF VERDER OP EN BLIJF DAT DOEN TOT DE LAATSTE TOER. 

47. Haak elke 3e en 4e steek samen (18) 

48. Haak elke 2e en 3e steek samen (12) 

49. Haak elke 1e en 2e steek samen (6) 

Afhechten en rijg de draad door de 6 lussen, trek draad aan en werk de draad weg. 

 

ARMPJES (2x) 

1. Haak 6 vaste in een ring 

2. Haak 2 vaste in elke steek (12) 



 4 

3. Haak 2 vaste in elke 2e steek (18) 

4. Haak 2 vaste in elke 3e steek (24) 

5. Haak elke 3e en 4e steek samen (18) 

6. Haak elke 2e en 3e steek samen (12) 

7. Haak elke 3e en 4e steek samen (9) 

Toer 8 t/m 22: Haak 9 vaste.  

Met een halve vaste afhechten en een stuk draad laten hangen voor 

het vastnaaien van de armpjes. 

 

BEENTJES (2x) 

1. Haak 6 vaste in een ring  

2. Haak 2 vaste in elke steek (12) 

3. Haak 2 vaste in elke 2e steek (18) 

4. Haak 2 vaste in elke 3e steek (24) 

5. Haak elke 3e en 4e steek samen (18) 

6. Haak elke 2e en 3e steek samen (12) 

7. Haak elke 3e en 4e steek samen (9) 

Toer 8 t/m 28: Haak 9 vaste. 

Met een halve vaste afhechten en een stuk draad laten hangen voor 

het vastnaaien van de beentjes. 
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BORSTKAS (2x) 

1. Haak 6 vaste in een ring 

2. Haak 2 vaste in elke steek (12) 

3. Haak 2 vaste in elke 2e steek (18) 

Afhechten met een halve vaste en een stuk draad laten hangen voor het 

vastnaaien. 

 

OORTJES (2x) 

1. Haak 5 losse en haak vervolgens 3 vaste in de 2e steek vanaf de haaknaald, haak vervolgens 2 vaste 

en haak vervolgens nog 3 vaste in de laatste steek, haak 1 losse en keer het werk 

2. Haak 2 stokjes in de 1e steek, vervolgens 1 half stokje in de 2e steek, vervolgens 5 vaste en werk met 

een halve vaste af.  

Laat een stuk draad hangen voor het vastnaaien van de oortjes maar werk de begindraad alvast weg. 

 

OORBEL (2x) 

Haak 9 losse. Hecht de draad af maar laat zowel de begindraad als de einddraad hangen voor het vastnaai-

en van de oorbel. 

TIP. Zodra je de oortjes hebt vastgenaaid rijg je de draad van de oorbel door 

het oortje en door de 1e steek die je hebt gehaakt voor de oorbel en trek de 

draad aan. Maak aan de achterkant van het oortje eventueel een klein 

knoopje van deze 2 draden en werk deze draadjes weg. 
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OOGJES (2x) 

Haak 7 losse en naai de oogjes op de juiste hoogte. 

 

MONDJE 

Haak 12 losse en zorg voor zowel een langere begin- en einddraad. 

Naai het mondje op de juiste hoogte en haal zowel de begin- als einddraad tussen de beide oogjes       

MAAR WEL EEN TOER LAGER !! 

Borduur het neusje zoals op de foto  is te zien. 

 

Naai de armpjes, borstkas en de beentjes aan het lijfje en werk alle 

draden weg. 

 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij www.onzemiep.nl of stuur 

een mailtje naar haakpatronen@onzemiep.nl. 

 

Veel haakplezier! 


