
93Filati HOME

MODEL 60 

MODEL 61 

APEN
Grote aap ca. 49 cm lang, ca. 10 
cm breed - zonder armen
Kleine aap ca. 28 cm lang, ca. 6 
cm breed - zonder armen
De gegevens voor de kleine aap 
staan tussen haakjes. Wanneer 
er maar 1 getal staat aangege-
ven, geldt dit voor beide model-
len.
Opgelet: beide modellen zijn in 
principe hetzelfde. De verschil-
lende afmetingen ontstaan door 
het gebruik van verschillende ga-
rens en verschillende naalddiktes!
Materiaal: voor de grote aap: 
„Cotofine“ (70% katoen, 30% 
polyamide, ll.= ca. 90 m/50 g) 
van Lana Grossa: ca. 150 g ka-
neelbruin (kl. 31) en ca. 100 g 
grège (kl. 13); 1 haaknld. nr. 4,5; 
1 borduurnaald; 2 dierenogen 
van Union Knopf, art. 45462, 12 
mm ø, kl. 66 grijsblauw; watten 
om te vullen van Prym; voor de 
kleine aap: „Cotone“ (100% ka-
toen, gekamd, gemerceriseerd, 
ll. = ca. 125 m/50 g) van Lana 
Grossa: ca. 100 g bruin (kl. 37) 
en ca. 50 g beige (kl. 26); 1 
haaknld. nr. 2,5; 1 borduurnaald; 
2 dierenogen van Union Knopf, 
art. 45462, 12 mm ø, kleur 10 
transparant; watten om te vullen.
Vasten: in toeren haken. Elke t. 
met 1 l. beginnen - deze vervangt 
echter geen vaste - en met 1 hv. 
in deze l. sluiten.
Vasten: in hg. en tg. rijen haken. 
Elke rij met 1 l. beginnen in plaats 
van de 1e v. De laatste v. van elke 
rij in de keer-l. haken.
1 s. verdubbelen: 2 v. in 1 steek 
van de voorgaande t. haken.
1 s. mind. = 2 s. samen door-
halen: uit 2 naast elkaar liggende 
s. telkens 1 lus doorhalen, dan 
alle op de naald liggende lussen 
samen met 1 o. doorhalen.

Vasten ovaalvormig haken: vlg. 
haakpatroon op pag. 94 in toeren 
haken. Hiertoe een lossenopzet 
aan weersz. met v. als ingetekend 
omhaken. De pijl a wijst op de 1e 
l. van de opzet. De getallen geven 
de t.-overgang aan. Elke t. met 1 
l. beginnen - deze vervangt tel-
kens de 1e v. en met1 hv. in deze 
l. sluiten. Vanaf de 2e t. in elke s. 
van de voorgaande t. 1 v. haken 
resp. bij meerderingen telkens 2 
v. als ingetekend. De 1e - 3e t. 1x 
haken. De volg. t. vlg. de werkbe-
schrijving uitvoeren.
Stekenproef: 16 v. en 19 rijen 
met haaknld. nr. 4,5 en Cotofine 
= 10 x 10 cm (26 v. en 30 rijen 
met haaknld. nr. 2,5 en Cotone = 
10 x 10 cm).
Uitvoering - been: 14 l. in ka-
neelbruin (bruin) met haaknld. r. 
4,5 (2,5) opzetten en met 1 hv. in 
de 1e l. in het rond sluiten. Het 
begin van de t. markeren. In toe-
ren v. haken = telk. 14 s., daarbij 
in de 1e t. in elke l. insteken. Na 
22 cm = 42 t. (11 cm = 33 t.) van-
af de opzet het werk beëindigen. 
Het 2e been op dezelfde manier 
haken.
Lichaam: met kaneelbruin (bruin) 
en haaknld. nr. 4,5 (2,5) als volgt 
haken: 2 l. opzetten, de 1e - 14e 
s. van het 1e been omhaken, 4 l. 
opzetten, de 1e - 14e s. van het 
2e been omhaken en 2 l. opzet-
ten  = 36 s. Nu telkens 36 v. in 
toeren haken. Na 12 cm = 23 t. 
(6 cm = 18 t.) vanaf het begin van 
het lichaam het deel zo plat dub-
belvouwen, dat de lossenverbin-
dingen in het midden tussen de 
benen liggen. Nu beide lichaams-
helften aan de bovenste rand met 
1 rij hv. aan elkaar haken.
Arm: 11 l. met kaneelbruin (bruin) 
en haaknld. nr. 4,5 (2,5) opzetten 
en met 1 hv. in de 1e l. in het rond 
sluiten. Het begin van de t. mar-
keren. In toeren v. haken = telk. 
11 s., daarbij in de 1e t. in elke 
l. insteken. Na 30 cm = 57 t. (15 
cm = 45 t.) vanaf de opzet het 
werk beëindigen. De 2e arm op 
dezelfde manier haken.
Kop: eerst de 1e helft van de 
kop haken. Hiertoe met grège 
(beige) 5 l. met haaknld. nr. 4,5 
(2,5) opzetten en met 1 hv. in de 
1e l. in het rond sluiten. Het begin 
van de t. markeren. In de 1e t. 1 
l. en 10 v. in de ring haken. 2e 
t.: elke v. verdubbelen = 20 s. 3e 
t.: elke 2e s. verdubbelen = 30 s. 
4e t.: elke 3e s. verdubbelen = 40 
s. De 5e t. zonder meerderingen 
met 40 v. haken. 6e t.: elke 4e s. 
verdubbelen = 50 s. De 7e t. zon-
der meerderingen met 50 v. ha-
ken. 8e t.: elke 5e s. verdubbelen 
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Tekenverklaring: 
 = 1 s. ribbelpatroon: hg. en tg.  
  nld. r. br.
 = 1 nop: 5 s. uit 1 steek breien  
  = afw. 1 s. r., 1 s. r. gedraaid,  
  keren, 5 s. av. br., keren, 5 s.  
  r. br., keren, 5 s. av. br., ke- 
  ren, 5 s. r. br., dan na elkaar  
  de 2e - 5e s. over de 1e s.  
  halen
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KUSSEN MET NOPPENHART
ca. 45 x 45 cm, voor een kussen-
vulling van 45 x 45 cm
Materiaal: „Organico Print“ 
(100% (bio) katoen, ll. = ca. 90 
m/50 g) van Lana Grossa: ca.  
350 g naturel/oranje/bruin/petrol 
(kl. 201); breinld. nr. 4,5; 1 was-
bare vulling, 45 x 45 cm.
Ribbelpatroon: hg. en tg. nld. 
recht br.
Noppenhart: vlg. breipatroon 
met 53 s. tussen de pijlen br. De 
getallen rechtsbuiten geven de 
hg. nld. aan, in de tg. nld. de s. 
r. br. In de breedte met de mid-

delste s. beginnen, zie dubbele 
pijl. In de hoogte de 1e - 94e nld. 
1x breien.
Stekenproef: 16 s. en 30 nld. 
ribbelpatroon met nld. nr. 4,5 ge-
breid en enigszins gerekt geme-
ten = 10 x 10 cm.
Voor- en achterkant kussen: 
aan één stuk br. Met de voor-
kant beginnen, hiertoe 73 s. op-
zetten. Ribbelpatroon br. Vanaf 
de 21e nld. boven de midd. s. 
met het noppenhart beginnen. 
Aan weersz. in ribbelpatroon ver-
der br. Na de 94e nld. vanaf het 
begin van het hart met alle s. al-
leen nog in ribbelpatroon br. Na 
45 cm = 135 nld. vanaf de opzet 
het einde van de voorkant mar-
keren en de achterkant alleen in 
ribbelpatroon aanbr. Na nog eens 
45 cm = 135 nld. vanaf de mar-
kering de s. afkanten.
Afwerken: kussen spannen - 
niet rekken, bevochtigen en laten 
drogen. Kussen dubbelvouwen, 

zie streepjeslijn in het patroon-
schema. Zijnaden met matras-
steken dichtnaaien. Kussenvul-

ling inschuiven. Onderste naad 
met matrassteken dichtnaaien.
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Haakpatroon
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Tekenverklaring: 
 = kant-s.
 = 1 s. r.
 = 1 s. av.
 = 1 s. als bij het av. br. afh.,  
  daarbij de draad achter de s.  
  verder leiden
 = 1 s. als bij het av. br. afh.,  
  daarbij de draad voor de s.  
  verder leiden
 = 1 nop: 5 s. uit 1 steek breien  
  = afw. 1 s. r., 1 s. r. gedraaid,  
  keren, 5 s. av. br., keren, dan  
  na elkaar de 2e - 5e s. over  
  de 1e s. halen

staan tussen haakjes. Wanneer 
er maar 1 getal staat aangege-
ven, geldt dit voor beide maten.
Materiaal: „Argentina“ (75% 
katoen, 20% viscose, 5% lurex, ll. 
= ca. 90 m/50 g) van Lana Gros-
sa: ca. 650 (700) g lichtgroen/
grège/zilver (kl. 11); breinld. nr. 
5,5; 1 haaknld. nr. 4,5.
Noppenpatroon: vlg breipa-
troon A op pag. 95 br. Het getal 
rechtsbuiten geeft de hg. nld. 
aan, linksbuiten de tg. nld. In de 
breedte de nld. met de s. voor de 
1e pijl beginnen, het pg. = 4 s. 
tussen de pijlen steeds herh., met 
de s. na de 2e pijl eindigen. In de 
hoogte de 1e en 2e nld. 1x br.
Patroon met gevallen steken: 
aantal s. deelbaar door 4 + 2 kant-
s. 1e nld.: recht br. 2e nld.: kant-
s., * 1 o., 1 s. av., vanaf * steeds 
herh., 1 o., kant-s. 3e nld.: kant-
s., 2 s. av. afh., daarbij de o. van 
de voorgaande nld. laten vallen, 
de 2 s. weer terug op de linkernld. 
nemen en r. gedraaid samenbr., * 
3 s. nieuw opzetten, 4 s. av. afh., 
daarbij de o. van de voorgaande 
nld. laten vallen, de 4 s. weer te-
rug op de linkernaald nemen en r. 
gedraaid samenbr., vanaf * steeds 
herh., eindigen met 2 s. nieuw op-
zetten, 2 s. av. afh., daarbij de o. 
van de voorgaande nld. laten val-
len, de 2 s. weer terug op de lin-
kernaald nemen en r. gedraaid sa-
menbr., kant-s. 4e nld.: av. s. br. 
5e nld.: rechte s. br. In de hoogte 
de 1e - 5e nld. 1x br., dan de 2e - 
5e nld. steeds  herh.
Patroon met langgetrokken 
steken: oneven aantal s. Vlg. brei-
patroon B op pag. 95 br. De ge-
tallen rechtsbuiten geven de hg. 
nld. aan, linksbuiten de tg. nld. In 
de breedte de nld. met de s. voor 
de 1e pijl beginnen, het pg. = 2 s. 
tussen de pijlen steeds herh., met 
de s. na de 2e pijl eindigen. In de 
hoogte de 1e - 8e nld. 1x br., dan 
deze 8 nld. steeds herh.
Stekenproef: 16 s. en 14,5 nld. 
patroon met gevallen steken met 
nld. nr. 5,5 gebreid en hangend 
gemeten = 10 x 10 cm; 16 s. en 
25,5 nld. patroon met langge-
trokken steken met nld. nr. 5,5 
gebreid = 10 x 10 cm.
Rugpand: 97 (105) 
s. met nld. nr. 5,5 
opzetten. Voor de 
noppenrand 2 nld. 
noppenpatroon br. 
Dan in patroon met 
gevallen steken ver-
der br., daarbij in de 
1e nld. gelijkmatig 
verdeeld 7 s. mind. = 
90 (98) s. Na 23 cm 
= in de 34e nld. = tg. 
nld. vanaf de opzet 
gelijkmatig verdeeld 
15 s. mind. = 75 (83) 
s. Dan in patroon met 
langgetrokken ste-
ken verder br. Na 25 

cm = 64 nld. vanaf de laatste pa-
troonwisseling aan weersz. voor de 
armsgaten 8 s. afk. = 59 (67) s. Nu 
weer rechtdoor verder br. Bij een 
armsgathoogte van 16,5 (17,5) cm 
= 42 (44) nld. alle s. afk.
Voorpand: als het rugpand br., 
echter met ronde hals. Hiertoe 
reeds bij een armsgathoogte van 
7,5 (8,5) cm = 20 (22) nld. de 
midd. 13 s. afk. en beide helften 
afzonderlijk beëindigen. Aan de 
binnenrand voor de rest van de 
ronding in elke 2e nld. 2x 4 s., 1x 
3 s. en 4x 1 s. afk. De overige 8 
(12) schouder-s. aan de buitenste 
rand op dezelfde hoogte als bij 
het rugpand afk. De andere helft 
in spiegelbeeld beëindigen.
Mouwen: 69 s. met nld. nr. 5,5 
opzetten. Voor de noppenrand 2 
nld. noppenpatroon br. Dan in pa-
troon met gevallen steken verder 
br., daarbij in de 1e nld. gelijkmatig 
verdeeld 3 s. mind. = 66 s. Na 20 
cm = in de 30e nld. = tg. nld. vanaf 
de opzet gelijkmatig verdeeld 21 s. 
mind. = 45 s. Dan in patroon met 
langgetrokken s. verder br. Aan 
weersz. voor de schuine mouw-
randen in de 7e (15e) nld. vanaf 
de laatste patroonwisseling 1 s. 
meerd., dan in elke 16e (12e) nld. 
nog 4 (6)x 1 s. meerd. = 55 (59) s. 
De gemeerderde s. aan weersz. 
logisch in het patroon met lang-
getrokken steken invoegen. Na 31 
cm = 80 nld. vanaf de laatste pa-
troonwisseling aan weersz. 1 mar-
kering aanbrengen en rechtdoor 
verder br. Na 5 cm = 12 nld. vanaf 

MODEL 62 

TRUI MET GEVALLEN EN 
LANGGETROKKEN STEKEN
Maat 36/38 (40/42)
De gegevens voor maat 40/42 

= 60 s. Nu met kaneelbruin (bruin) 
verder haken. De 9e - 11e t. zon-
der meerderingen met telk. 60 v. 
haken. Het werk beëindigen. De 
2e = achterste helft van de kop 
op dezelfde manier haken, echter 
alleen in kaneelbruin (bruin).

Oren (2x): met kaneelbruin 
(bruin) 5 l. met haaknld. nr. 4,5 
(2,5) opzetten en met 1 hv. in de 
1e l. in het rond sluiten. In de 1e 
t. 1 l. en 10 v. in de ring haken. 2e 
t.: elke v. verdubbelen = 20 s. 3e 
t.: elke 2e s. verdubbelen = 30 s. 
Het werk beëindigen.

Mond: 1 ovaal haken. Hierote 
met grège (beige) 6 l. met haak-
nld. nr. 4,5 (2,5) opzetten en met 
3 t. v. vlg. haakpatroon omhaken. 
Na de 3e t. zijn er 32 s. voorhan-
den. De 4e t. zonder meerde-
ringen met 32 v. haken. Dan het 
werk beëindigen.
Ogen (2x): hiertoe 1 schijf als 
volgt haken: 2 l. met haaknld. nr. 
4,5 (2,5) in kaneelbruin (bruin) op-
zetten. 1e t.: 8 v. terug in de 2e l. 
vanaf de naald haken. 2e t.: elke 
s. verdubbelen = 16 s. Dan het 
werk beëindigen.

Voeten (2x): 8 l. + 1 l. om te ke-
ren in grège (beige) met haaknld. 
nr. 4,5 (2,5) opzetten. 1e - 4e 
rij: vasten haken. In de 5e rij v. 
haken, daarbij aan weersz. 1 s. 
mind. = 6 s. De 6e rij als de 5e 
rij haken = 4 s. Het werk beëin-
digen.
Handen (2x): 6 l. + 1 l. om te ke-
ren in grège (beige) met haaknld. 
nr. 4,5 (2,5) opzetten. De 1e - 4e 
rij vasten haken. In de 5e rij v. 
haken, daarbij aan weersz. 1 s. 
mind. = 4 s. De 6e rij als de 5e 
rij haken = 2 s. Het werk beëin-
digen.
Staart: in kaneelbruin (bruin) met 
haaknld. nr. 4,5 (2,5) een lossen-
ketting van ca. 40 (20) cm haken 
en teruggaand met 1 rij hv. om-
haken. Daarna de tegenoverlig-
gende zijde van de opzet op de-
zelfde manier omhaken. Het werk 
beëindigen.

Afwerken: benen, lichaam en 
armen stevig met watten vullen. 
Voeten en handen telkens met de 
laatste rij aan de opzetrand van 
benen en armen ertussen leg-
gen en hier de naden plat sluiten. 
Hiertoe benen en armen dubbel-
leggen en door alle lagen steken. 
De rest van de lichaamsnaad 
dichtnaaien. Armen boven aan de 
zijkant aan het lichaam naaien. De 
beide helften van de kop voor 2/3 
deel aan elkaar naaien, stevig vul-
len en de rest van de naad dicht-
naaien. Mond eveneens voor 2/3 
deel op het gezicht naaien, stevig 
vullen en vormen, dan de rest van 
de naad sluiten. Lippen met 1 rij 
steelsteek in kaneelbruin (bruin) 
borduren, zie modelafbeelding.  
Dierenogen op de schijven van 
de ogen naaien, dan de schijven 
boven de mond opnaaien. Oren 
aan de zijkant van de kop naaien. 
Tenslotte de kop op het lichaam 
naaien. 
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Tekenverklaring: 
 = 1 losse
 = 1 halve vaste
 = 1 vaste
 = 3 v. in 1 insteekplaats
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