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Gehaakt met naald nr. 3 

 

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 + SLURF 

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 t/m 15: Haak 42 vaste 

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

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

18. Haak de eerste 2 steken samen, haak 13 vaste, haak 2 steken samen, haak 13 vaste (28) 

19. Haak de eerste 2 steken samen, haak 12 vaste, haak 2 steken samen, haak 12 vaste (26) 

20. Haak de eerste 2 steken samen, haak 11 vaste, haak 2 steken samen, haak 11 vaste (24) 

21. Haak de eerste 2 steken samen, haak 10 vaste, haak 2 steken samen, haak 10 vaste (22) 

22. Haak de eerste 2 steken samen, haak 9 vaste, haak 2 steken samen, haak 9 vaste (20) BEGIN MET 
OPVULLEN  (zie foto) 
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23. Haak 20 vaste 

24. Haak de eerste 2 steken samen, haak 8 vaste, haak 2 steken samen, haak 8 vaste (18) 

25 t/m 29: Haak 18 vaste 

30. Haak de eerste 2 steken samen, haak 7 vaste, haak 2 steken samen, haak 7 vaste (16) 

31 t/m 33: Haak 16 vaste 

34. Haak de eerste 2 steken samen, haak 6 vaste, haak 2 steken samen, haak 6 vaste (14) 

VUL TUSSENDOOR SLURFJE LICHTJES OP. DOE DIT TOT HET SLURFJE AF IS. 

35. Haak 3 vaste, haak 8 stokjes, haak 3 vaste (14) 

36. Haak 4 vaste, haak 8 stokjes, haak 2 vaste (14)  

37. Haak 5 vaste, haak 8 stokjes, haak 1 vaste (14) 

38. Haak eerste 2 steken samen, haak 2 vaste, haak 6 stokjes, haak 2 vaste, haak 2 steken samen (12) 

39. Haak 4 vaste, haak 6 stokjes, haak 2 vaste (12) 

40. Haak 5 vaste, haak 6 stokjes, haak 1 vaste (12) 

41. Haak 6 vaste, haak 6 stokjes (12) 

42. Haak eerste 2 steken samen, haak 1 vaste, haak 2 steken samen, haak 1 vaste, haak 6 stokjes (10) 

43. Haak eerste 2 steken samen, haak 8 vaste (9) 

44. Haak 9 vaste en hecht met een halve vaste af. Rijg de draad door de 9 steken en trek lichtjes aan en 

werk de draad weg. 
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OOGJES 

1. Haak 6 vaste in een ring 

2. Haak 2 vaste in elke steek (12) 

3. Haak 1 vaste, haak 1 half stokje in 2e steek, haak 2 stokjes in 3e steek, haak 1 half stokje in 4e 

steek, haak 1 vaste in 5e steek, haak 1 halve vaste in 6e steek en hecht af. Laat stuk draad hangen om 

oogje te bevestigen. 

 

PUPIL 

Haak met iets dunner zwart garen 6 vaste in een ring en hecht af met een halve vaste. 

Naai pupil op het oogwit en bevestig dit later op het hoofdje. 
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BUIK 

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 t/m 24: Haak 42 vaste 

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

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

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

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

OPVULLEN 

Sluit af met een halve vaste en laat stuk draad hangen. Deze draad wordt gebruikt om het hoofdje aan 

het buikje te naaien. 
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SLAGTANDEN 

1. Haak 3 vaste in een ring 

2. Haak 2 vaste in 1e steek, haak 2 vaste (4) 

3. Haak 2 vaste in 1e steek, haak 3 vaste (5) 

4. Haak 2 vaste in 1e steek, haak 4 vaste (6) 

5. Haak 6 vaste 

6. Haak 2 vaste in 1e steek, haak 5 vaste (7) 

7. Haak 7 vaste 

8. Haak 2 vaste in 1e steek, haak 6 vaste (8) 

9 t/m 11: Haak 8 vaste 

LICHT OPVULLEN 

Dubbelvouwen en met ongeveer 3 steken vasthaken, laat stuk draad hangen voor afwerking. 

 

ACHTERPOTEN 

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 IN DE ACHTERSTE LUS 

5 t/m 8: Haak 18 vaste 

9. Haak elke 5e en 6e steek samen (15) 

10 t/m 19: Haak 15 vaste 

Werk af met een halve vaste en laat stuk draad hangen voor afwerking. 
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VOORPOTEN 

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 IN DE ACHTERSTE LUS 

5 t/m 8: Haak 18 vaste 

9. Haak elke 5e en 6e steek samen (15) 

10 t/m 21: Haak 15 vaste 

Werk af met een halve vaste en laat stuk draad hangen voor afwerking. 

 

OREN 

1. Haak 8 vaste in een ring 

2. Haak 2 vaste in elke steek (16) 

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

4. Haak 2 vaste in elke 3e steek (32) 

5. Haak 2 vaste in elke 4e steek (40) 

6. Haak 2 vaste in elke 5e steek (48) 

7. Haak 2 vaste in elke 6e steek (56) 

Werk af met een halve vaste en laat stuk draad hangen voor afwerking. 

 

Naai alle onderdelen aan elkaar en haak als laatste het staartje met 23 losse. Maak een flosje en naai het 

staartje vast. Voor eventuele vragen kunt u mailen naar haakpatronen@onzemiep.nl. Veel haakplezier!!! 


