
Eenhoornhondje Emma
(aanpassing behorend bij het boek "Mijn hondjes van sokkenwol")

Blaadjes en 
bloempjes
Bloempje:
Maak een (magische) ring. Haak 2 los-
sen en haak vervolgens in de ring: 5x 
(2 st, 2 l, 1 hv). Trek de lus aan.  Knip de 
draad lang genoeg af om de bloem-
pjes op het hoofd te naaien. 

Blaadje:
Maak een ketting van 6 lossen. Begin 
in de 2e losse vanaf de haaknaald en 
haak: 1 v, (1 v, 1 hst in volg v), (1 hst, 1 
st in volg v), (1 hst, 1 v in volg v), 1 hv.
Draai nu je haakwerk om en haak aan de andere kant van de losse ketting:
1 hv, (1 v, 1 hst in volg v), (1 st, 1 hst in volg v), (1 hst, 1 v in volg v), 1 v.
Knip de draad lang genoeg af om de blaadjes op het hoofd te naaien.

Maak in totaal 5 bloempjes en 2 blaadjes. Zet deze vast rondom de hoorn.
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Benodigdheden
Het boek “Mijn hondjes van sokkenwol”

Lang Yarns Jawoll
Wit (001 ca. 55 gr), Licht roze (109 ca. 25 gr),
Roze (119), Camel (339), Paars (348), Lila 
(219), Groen (116), Zwart (004). 

Phildar Brillant
Goud (1045).

haaknaald 2,5 mm
vulling
ovale veiligheidsogen 10 mm

Afkortingen
l = losse
hv = halve vaste
v = vaste
hst = half stokje
st = stokje

Achter elke toer staat de hoeveelheid steken 
tussen haakjes aangegeven.

Eenhoornhondje Emma wordt met het 
genoemde garen (sokkenwol) zittend onge-
veer 18 cm hoog. Werk je met ander garen 
let er dan op dat de uiteindelijke grootte zal 
afwijken. Pas hier de maat van de veilig-
heidsoogjes op aan.

Werkwijze
Haak eerst de oogvlek voordat je aan het hoofd begint. Het veiligheidsoogje wordt namelijk 
eerst in de oogvlek geduwd en daarna pas in het hoofd. Haak het hoofd, het lijf, de armen en 
de benen in wit. Haak de voetzolen in roze, de neus in camel en de jachtlijn in licht roze.

Staart: Knip van het roze, licht roze, lila en paarse garen draadjes van ong. 30 cm (ongeveer 4 
draadjes per kleur). Knoop de draadjes ter hoogte van toer 12/14 van het lijf. Voor een pluizig 
effect kam je het garen met een honden- of poezenkam. 

Om Eenhoornhondje Emma te kunnen maken 
heb je het boek “Mijn hondjes van sokkenwol” 

nodig.

Verkrijgbaar via:
www.mykrissiedolls.nl

© 2014-2019 MyKrissieDolls, Kristel Droog-Dekkers – Alle rechten voorbehouden. Dit patroon is alleen voor persoonlijk gebruik. Het patroon of delen ervan mogen niet 
verveelvoudigd of uitgebracht worden. Voor vragen en/of opmerkingen: info@mykrissiedolls.nl

Oogvlek
Maak met licht roze een (magische) ring.

Toer 1  6 v in de ring
Toer 2  2 v in elke v (12 v)
Toer 3  2 v in elke 2e v (18 v)
Toer 4  2 v in elke 3e v (24 v)
Toer 5  2 v in elke 4e v (30 v)
Toer 6  2 v in elke 5e v (36 v)
Toer 7  2 v in elke 6e v (42 v)
Knip de draad lang genoeg af om de oogvlek 
op het hoofd te naaien. Duw het oog tussen 
toer 4 en 5 en vervolgens tussen toer 18 en 
19 van het hoofd. 

Hoorn
Maak met goud een (magische) ring. 

Toer 1  6 v in de ring 
Toer 2-4  6 v (3 toeren)
Toer 5  2 v in elke 2e v (9 v)
Toer 6-8  9 v (3 toeren)
Toer 9  2 v in elke 3e v (12 v)
Toer 10-12  12 v (3 toeren)
Knip de draad lang genoeg af om de hoorn 
op het hoofd te naaien. Vul de hoorn licht op 
en plaats hem tussen toer 24 en 30 van het 
hoofd.

Oren (2x)
Maak met licht roze een (magische) ring.

Toer 1  6 v in de ring 
Toer 2  2 v in elke v (12 v)
Toer 3  2 v in elke 2e v (18 v)
Toer 4  2 v in elke 3e v (24 v)
Toer 5  2 v in elke 8e v (27 v)
Toer 6  2 v in elke 9e v (30 v)
Toer 7  2 v in elke 10e v (33 v)
Toer 8  2 v in elke 11e v (36 v)
Toer 9-20  36 v (12 toeren)
Toer 21  3x (4 v, 2 v sam), 18 v (33 v)
Toer 22  3x (3 v, 2 v sam), 18 v (30 v)
Toer 23  3x (2 v, 2 v sam), 18 v (27 v)
Toer 24  3x (1 v, 2 v sam), 18 v (24 v)
Haak 4 extra vasten en haak vervolgens 
het oor met 11 v dicht. Knip de draad 
lang genoeg af om het oor op het 
hoofd te naaien. Plaats de oren ter 
hoogte van toer 30 van het hoofd 
met 20 v tussenruimte.


