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Elmo 

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 werk deze draad weg. 

 

Hoofd en lijf  

Hoofd en lijf worden aan één stuk gehaakt. 

Je begint met de onderkant van het lijfje. 

Halverwege het hoofdje begin je met het opvullen van het lijfje en wanneer je begint met toer 37 ga je 
eventueel het lijfje verder opvullen. Het hoofdje blijf je tussendoor opvullen tot aan de laatste toer. 

 

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) 

Toer 7 t/m 19: Haak 36 vaste 

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

21. Haak 30 vaste 

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

23. Haak 24 vaste 

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

25. Haak 18 vaste 
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Overgang naar hoofdje: 

26. Haak 18 vaste 

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

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

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

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

Toer 31 t/m 35: Haak 42 vaste 

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

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

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

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

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

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

Afhechten met een halve vaste. Knip de draad op ongeveer 15 cm van het haakwerk af en haal deze 

draad door de 6 overgebleven lussen. Trek de draad aan en werk deze draad weg. 

 

ARM (2x) 

1. Haak 5 vaste in een ring 

2. Haak 2 vaste in elke steek (10) 

3. Haak 2 vaste in elke 2e steek (15) 

4. Haak 2 vaste in elke 3e steek (20) 

5. Haak 20 vaste 
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6. Haak elke 3e en 4e steek samen (15) 

7. Haak elke 2e en 3e steek samen (10) 

8. Haak elke 4e en 5e steek samen (8) 

Vul alleen het handje op. 

Toer 9 t/m 24: Haak 8 vaste 

Vouw het armpje dubbel en haak het dicht met ongeveer 4 vaste. 

Laat een stuk draad hangen voor het vastnaaien van het armpje. 

 

BEENTJE (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 24 vaste 

6. Haak 3x 2 steken samen, haak 18 vaste (21) 

7. Haak 3x 2 steken samen, haak 15 vaste (18) 

8. Haak 3x 2 steken samen, haak 12 vaste (15) 

9. Haak 3x 2 steken samen, haak 9 vaste (12) 

10. Haak 3x 2 steken samen, haak 6 vaste (9) 

Vul alleen het voetje op! 

Toer 11 t/m 19: Haak 9 vaste 
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KNIE 

20. Haak 1 vaste, haak 5 stokjes, haak 3 vaste (het kan zijn dat 

je deze toer moet beginnen met 2 of 3 vaste. Als de knie maar 

aan de voorkant zit). 

Toer 21 t/m 28: Haak 9 vaste 

29. Vouw het beentje dubbel en haak met ongeveer 4 vaste dicht. 

Let op: Het kan zijn dat je nog een paar vaste moet haken voor 

het dichtvouwen. Dit wijst zichzelf als je maar oplet dat de knie 

aan de voorkant blijft zitten. 

 

 

 

OOGBOL (2x) 

1. Haak 6 vaste in een ring 

2. Haak 2 vaste in elke steek (12) 

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

4. Haak 18 vaste 

5. Haak 18 vaste 

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

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

Vul de oogbol op. 

Hecht af met een halve vaste. Laat een stuk draad hangen voor het vastnaaien van het oog. 
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PUPIL (2x) 

Haak met dunner zwart garen 6 vaste in een ring. Hecht 

af met een halve vaste en laat een stuk draad hangen voor 

het vastnaaien van de pupil op het oog. Trek de begindraad 

van de ring aan en werk deze weg. 

 

 

NEUS 

1. Haak 6 vaste in een ring 

2. Haak 2 vaste in elke steek (12) 

3. Haak 12 vaste 

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

Vul de neus op. 

Hecht af met een halve vaste. Laat een stuk draad hangen voor het vastnaaien van de neus. 

 

MONDJE 

Haak 15 losse.  

Naai de mond op het gezichtje. 

 

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

mailtje naar haakpatronen@onzemiep.nl. 

Veel haakplezier!!! 


