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GIRAFFE 

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 één stuk gehaakt. Halverwege het lijfje begin je met het opvullen van het hoofdje 
en blijf dit doen tot aan het einde van het lijfje! 

 

HOOFDJE EN LIJFJE 

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 36 vaste 

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

9. Haak 42 vaste 

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

11. Haak 48 vaste 

12. Haak 2 vaste in elke 8e steek (54) 

Toer 13 t/m 20: Haak 54 vaste 

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

22. Haak 48 vaste 
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23. Haak elke 7e en 8e steek samen (42) 

24. Haak 42 vaste 

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

26. Haak 36 vaste 

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

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

Toer 29 t/m 42: Haak 24 vaste 

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

DENK AAN OPVULLEN! 

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

45. Haak 36 vaste 

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

47. Haak 42 vaste 

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

49. Haak 48 vaste 

50. Haak 2 vaste in elke 8e steek (54) 

51. Haak 54 vaste 

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

Toer 53 t/m 64: Haak 60 vaste 

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

66. Haak elke 8e en 9e steek samen (48)  
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VERDER OPVULLEN 

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

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

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

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

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

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

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

Afhechten met een halve vaste en een stuk draad laten hangen. 

Rijg de draad door de 6 overgebleven lussen en trek aan. Werk de draad weg. 

 

SNUITJE 

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 30 vaste 

7. Haak 30 vaste 

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

9. Haak 36 vaste 

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

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

Toer 13 t/m 16: Haak 48 vaste 

Hecht af met een halve vaste en laat een stuk draad hangen voor vastnaaien snuit aan hoofdje. 

Borduur met een andere kleur garen een mondje en neusgaatjes. 

 

OOGJES 2 x 

Haak de oogjes met iets dunner garen. 

Haak 6 vaste in een ring en sluit de ring met een halve vaste. 

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

Voor de tinteling in het oogje rijg je een witte draad door een 

steek en werk deze draad aan de achterkant weg. 

 

OORTJES 2 x 

1. Haak 3 vaste in een ring 

2. Haak 2 vaste in elke steek (6) 

3. Haak 2 vaste in elke 2e steek (9) 

4. Haak 9 vaste 

5. Haak 2 vaste in elke 3e steek (12) 

6. Haak 12 vaste 

7. Haak 2 vaste in elke 4e steek (15) 

8. Haak 15 vaste 
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9. Haak 2 vaste in elke 5e steek (18) 

10. Haak 18 vaste 

11. Haak 2 vaste in elke 6e steek (21) 

12. Haak 21 vaste. 

Vouw het oortje dubbel en haak het dicht met ongeveer 10 vaste. 

Afhechten en laat een stuk draad hangen voor het vastnaaien van het  

oortje. 

 

HOORNTJES 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 24 vaste 

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

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

9. Haak elke 3e en 4e steek samen (9) DENK AAN OPVULLEN 

Toer 10 t/m 14: Haak 9 vaste. 

VUL HET HOORNTJE VERDER OP. 

Hecht af met een halve vaste en laat een stuk draad hangen voor het vastnaaien van het hoorntje. 
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POOTJES 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 2 vaste in elke 4e steek (30) 

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

7. Haak 36 vaste 

8. Haak 36 vaste 

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

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

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

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

Toer 13 t/m 30: Haak 12 vaste  

VUL TUSSENDOOR ALLEEN HET VOETJE OP!!  

Nu komt het knietje 

31.Haak vervolgens 5 stokjes en 7 vaste 

Toer 32 t/m 48: Haak 12 vaste. 

Dubbelvouwen en met ongeveer 6 vaste dichthaken. Laat een stuk draad hangen voor het vastnaaien 

van het pootje. 
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ARMPJES 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 18 vaste 

5. Haak 18 vaste 

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

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

Toer 8 t/m 32: Haak 9 vaste. (VUL TUSSENDOOR ALLEEN HET HANDJE OP!!) 

Dubbelvouwen en met ongeveer 5 vaste dichthaken. Laat een stuk draad hangen voor het vastnaaien 

van het armpje. 

 

STAARTJE 

Het staartje wordt gemaakt door middel van punniken. 

De lengte van het staartje is ongeveer 20 cm. 

 

VLEKJES 

1. Haak 6 vaste in een ring 

2. Haak naar eigen inzicht 2 vaste in elke steek maar wissel af met 2 of 3 stok-

jes in één steek om op deze manier het vlekje wat speelser over te laten komen. 

3. Haak naar eigen inzicht ook bij deze toer 2 of 3 stokjes in één steek om te 

zorgen voor een speelser vlekje. Het aantal vlekjes bepaal je zelf. 
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Naai alle onderdelen aan elkaar. 

 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij www.onzemiep.nl of stuur een mailtje naar haakpatro-

nen@onzemiep.nl. 

 

Veel haakplezier! 


