
Haakpatroon  

Pinguïn 



PINGUÏN (hoogte ongeveer 14 cm.) 

De pinguïn is gehaakt met haaknaald.nr. 3 

Wordt de pinguïn met katoen gehaakt dan is het ongeveer 9 cm. hoog. 

 

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 2e 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. 

 

LIJF (begin aan de onderkant) 

1. Haak 6 vaste in een ring 

2. Haak 2 vaste in alle steken (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) 

Toer 8 t/m 14: Haak 42 vaste 

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

16. Haak 36 vaste 

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

Toer 18 t/m 26: Haak 30 vaste 

 

 



GA NU VERDER MET ZWART GAREN 

 

Toer 27 t/m 29: Haak 30 vaste 

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

31. Haak 24 vaste  

BEGIN MET OPVULLEN 

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

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

VERDER OPVULLEN  

TIP: Omdat het niet mooi is als de witte vulling te zien is door het zwarte haakwerk, leg je een zwart lapje 

op de vulling voordat je de laatste toer haakt). 

34. Haak elke 1e en 2e steek samen (6) en hecht af met een halve vaste. Rijg de draad door de 6 lussen, 

trek aan en werk de draad weg. 

 

OOGJES (wit) 

1. Haak 6 vaste in een ring 

2. Haak 2 vaste in elke steek (12) en hecht af met een halve vaste. Laat een stuk draad hangen voor 

het vastnaaien van het oogje. 

 

PUPILLETJES (wordt met dunner zwart garen gehaakt!) 

Haak 6 vaste in een ring en werk af met een halve vaste. Naai de pupil op het witte oogje. 



SNAVELTJE 

1. Haak 4 vaste in een ring 

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

3. Haak 2 vaste in elke 3e steek (8) en hecht af met een halve vaste. Laat een 

stuk draad hangen voor het vastnaaien van het snaveltje. 

Als het snaveltje is vastgemaakt aan het kopje, borduur dan een geel streepje aan 

de bovenkant van het snaveltje.  

 

VLEUGELS 

1. Haak 4 vaste in een ring 

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

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

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

5. Haak 2 vaste in elke 3e steek (16) 

Toer 6 t/m 9: Haak 16 vaste 

10. Haak elke 3e en 4e steek samen (12) 

Toer 11 t/m 16: Haak 12 vaste 

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

Toer 18 t/m 23: Haak 9 vaste 

Vouw de vleugel dubbel en haak het met ongeveer 4 vaste dicht. Laat een stuk draad hangen voor het 

vastnaaien van de vleugel. 



POOTJES 

1. Haak 6 vaste in een ring 

2. Haak 2 vaste in elke steek (12) 

Toer 3 en 4: Haak 12 vaste 

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

6. Haak 9 vaste 

Vouw het pootje dubbel en haak het met ongeveer 4 vaste dicht. Laat een stuk draad hangen voor het 

vastnaaien van het pootje. 

 

STAARTJE 

1.Haak 4 vaste in een ring 

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

3.Haak 2 vaste in elke 3e steek (8) 

4.Haak 2 vaste in elke 4e steek (10) 

5.Haak 10 vaste en hecht af met een halve vaste. Laat een stuk draad hangen voor het vastnaaien van 

het staartje. 

 

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

 

Veel haakplezier! 


