
Haakpatroon  

Uiltje 



UIL (hoogte ongeveer 15 cm.) 

De uil is gehaakt met haaknaald.nr. 3 

Dit patroon is eveneens geschikt voor het haken met dunner katoen garen van Durable. Dit garen is (ook 
per stuk) te koop bij www.onzemiep.nl 

Wordt de uil met katoen gehaakt dan is het ongeveer 13 cm. hoog. 

 

HOOFD EN LIJF  

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) 

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

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

Toer 10 t/m 22: Haak 54 vaste 

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

Toer 24 t/m 26: Haak 48 vaste 

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

Toer 28 t/m 34: Haak 42 vaste 

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

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

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

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



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

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

Afhechten met een halve vaste en draad wegwerken. 

 

GEKLEURDE OOGLAPJES 

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 en hecht af met een halve vaste. Laat een 

stuk draad hangen voor het vastnaaien van het ooglapje. 

 

WITTE OOGLAPJES (gehaakt met dunner garen) 

1. Haak 6 vaste in een ring 

2.. Haak 2 vaste in elke steek (12) 

3. Haak 2 vaste in elke 2e steek (18) en hecht af met een halve vaste. Laat een stuk draad hangen voor 

het vastnaaien van dit ooglapje op het gekleurde ooglapje. 

 

OOGJES (gehaakt met dunner garen) 

Haak 6 vaste in een ring en hecht af met een halve vaste. Laat een stuk draad hangen en naai het 

zwarte oogje op het witte ooglapje en naai dan het witte ooglapje op het gekleurde ooglapje. 



OORTJES 

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 2e steek (12) 

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

6. Haak 16 vaste en vouw het oortje dubbel en haak het met ongeveer 7 vaste dicht. Laat een stuk 

draad hangen voor het vastnaaien van het oortje. 

 

SNAVELTJE 

1. Haak 3 vaste in een ring 

2. Haak 2 vaste in elke 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. 

 

VLEUGELTJES 

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 42 vaste 

9. Haak vervolgens 1 half stokje in 1e steek, 1 stokje in 2e steek,          

1 dubbelstokje in 3e steek, 2 dubbele stokjes in 4e steek, 3 dubbele    

stokjes in 5e steek, 2 dubbele stokjes in 6e steek, 1 dubbelstokje in      

7e steek, 1 stokje in 8e steek, 1 half stokje in 9e steek, 1 vaste in     

10e steek, 1 halve vaste in 11e steek 

10. Haak vervolgens 1 losse en keer het werk, haak 1 half stokje in     

2e steek, 1 half stokje in 3e steek, 2 halve stokjes in 4e steek, 2 stokjes 

in 5e steek, 2 stokjes in 6e steek, 2 dubbele stokjes in 7e steek,          

2 dubbele stokjes in 8e steek, 2 stokjes in 9e steek, 2 stokjes in        

10e steek, 2 halve stokjes in 11e steek, 1 half stokje in 12e steek,        

1 vaste in 13e steek, 1 halve vaste in 14e steek en hecht af met een halve vaste. Laat een stuk draad 

hangen voor het vastnaaien van het vleugeltje. 

 

POOTJES 

1. Haak 8 vaste in een ring 

Toer 2 t/m 6: Haak 8 vaste. 

Vouw het pootje dubbel en haak het met ongeveer 3 of 4 vaste dicht. 

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



STAARTJE 

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 1 halve vaste in 1e steek, 1 losse en keer het werk. Haak vervol-

gens 1 halve vaste in 2e steek,   1 vaste in 3e steek, 1 half stokje in 4e 

steek, 2 stokjes in 5e steek, 3 dubbele stokjes in 6e steek, 2 stokjes in 7e 

steek, 1 half stokje in 8e steek, 1 vaste in 9e steek, 1 halve vaste in 10e 

steek 

5. Haak 1 losse en keer het werk. Haak vervolgens 1 halve vaste in 2e 

steek, 1 vaste in 3e steek, 1 half stokje in 4e steek, 2 stokjes in 5e steek, 

3 dubbele stokjes in 6e steek, 3 dubbele stokjes in 7e steek, 3 dubbele    

stokjes in 8e steek, 2 stokjes in 9e steek, 1 half stokje in 10e steek, 1 vaste in 11e steek, 1 halve vaste in 

12e steek en hecht af. Laat een stuk draad hangen voor het vastnaaien van het staartje. 

 

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

Veel haakplezier! 


