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N Hippie Alpaca Sleutelhanger 
Deze lieve alpaca is het vrolijkste vriendje aan 

jouw sleutelbos. Met de handige ring hangt 

hij makkelijk en stevig aan jouw tas, sleutels of 

rits. De sleutelhanger is gemaakt met Coral van 

Durable en wordt ongeveer 10 cm groot.

Hippie Alpaca Sleutelhanger



Benodigdheden:
1 bol Coral Mini 326 Ivory 

1 bol Coral Mini 2223 Liver 

1 bol Coral Mini 2194 Orange 

1 bol Coral Mini 2180 Bright Yellow 

1 draad Coral 325 Black 

Veiligheidsogen 4 mm zwart 

Sleutelhanger met musketonhaak 

Haaknaald nr. 2 ½  

Naald 

Vulling 

Stekenmarkeerder 

Afkortingen:
l = losse 

hv = halve vaste 

v = vaste 

hst = half stokje 

st = stokje 

Voorkant benen, hoofd en lijf 
Haak 5l met Coral 2223 Liver en haaknaald nr. 2 ½. Haak na elke toer een keerlosse en keer om. 

Toer 1: Haak 1v in de 2e l vanaf de haaknaald, 3v (4) 

Toer 2: Haak 1v in elke v (4) 

Wissel van kleur naar Coral 326 Ivory. 

Toer 3 t/m 8: Haak 1v in elke v (4) 

Knip de draad lang genoeg af en werk deze weg. Herhaal toer 1 t/m 8 nog 1 keer, maar hecht na het 

tweede been de draad niet af.

Toer 9: Haak 4v, 5l, 4v in het 1e been (13) 

Toer 10: Haak 2v in 1v, 3v, 1v in elke l, 4v (14) 

Toer 11: Haak 2v in 1v, 12v, 2v in 1v (16) 

Toer 12 t/m 17: Haak 1v in elke v (16)

Toer 18: Haak 14v, 2v samenhaken (15) 

Toer 19: Haak 2x (2v samenhaken), 11v (13)

Toer 20: Haak 6v. De rest van de toer haak je niet (6)
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Toer 21 t/m 30: Haak 1v in elke v (6) 

Toer 31: Haak 2v samen, 2v, 2v samenhaken (4) 

Toer 32: Haak 2x (2v samenhaken) (2)  

Plaats de veiligheidsogen tussen toer 29 en 30 met een tussenruimte van 2 steken. Knip de draad lang 

genoeg af. Herhaal toer 1 t/m 32 van de voorkant nog 1 keer, maar hecht bij dit deel niet af. In de 

achterkant hoef je geen veiligheidsogen te plaatsen. 

Aan elkaar haken
Leg de voorkant en achterkant op elkaar. Let erop dat de ogen aan de buitenkant zitten. 

Hecht met Coral 326 Ivory en haaknaald nr. 2 ½ aan in de 1e Ivory steek van de achterpoot. Haak door 

beide delen een rand vasten rondom het achterlijf, de rug, nek, hoofd, hals en voorpoot en haak t/m 

toer 3 van de voorpoot. Knip de draad lang genoeg af en werk deze weg. Vul het lijf licht op. 

Hecht met Coral 326 Ivory opnieuw in toer 3 na het hoefje. Haak met vasten het de voorpoot, buik en 

achterpoot aan elkaar t/m toer 3. Vul tijdens het haken de poten en de buik licht op. Knip de draad 

lang genoeg af en werk deze weg. 

Hecht met Coral 2223 Liver aan in toer 2 en haak de hoefjes van de voorkant en achterkant met hv aan 

elkaar. Herhaal dit voor de achterpoot. Knip de draad lang genoeg af en werk deze weg. 

Snuit 

Haak met Coral 326 Ivory en haaknaald nr. 2 ½. 

Toer 1: Haak 6v in een magische ring (6) 

Toer 2: Haak 1v, 2v in 1v, 2v, 2v in 1v, 1v (8) 

Toer 3: Haak 1v in elke v en eindig met 1hv (8) 

Knip de draad lang genoeg af. Naai de snuit onder de ogen op het hoofd en vul deze op tijdens het 

aannaaien. Borduur met Coral 325 Black de neus en mond.

Oren (2x) 

Haak 3l met Coral 326 Ivory en haaknaald nr. 2 ½. 

Toer 1: Haak 1hv in de 2e l vanaf de haaknaald, (1hv en 2v in de laatste l). Haak aan de andere kant van 

de lossenketting 1hv.  

Knip de draad lang genoeg af. Naai de oren op het hoofd boven de ogen. Werk de draad weg. 
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Staart
Haak 3l met Coral 326 Ivory en haaknaald nr. 2 ½. 

Toer 1: Haak 1v in de 2e l vanaf de haaknaald, (1v, 1st, 1v in de laatste l). Haak aan de andere kant van 

de lossenketting 1v. 

Knip de draad lang genoeg af. Naai het staartje op het lijf en werk de draad weg.  

Kleedje
Laat een lange draad hangen. Haak 10l met Coral 2180 Bright Yellow en haaknaald nr. 2 ½. 

Toer 1: Haak 2v in de 2e l vanaf de haaknaald, 7v, 3v in de laatste l. Haak aan de andere kant van de 

lossenketting 7v, 2v in de laatste l  (21) 

Wissel van kleur naar Coral 2194 Orange. 

Toer 2: Haak 2x (2v in 1v), 7v, 3x (2v in 1v), 8v, 2v in 1l en eindig met 1hv (27)

Knip de draad lang genoeg af. Knip 4 draden van ongeveer 9 cm van Coral 2180 Bright Yellow en 2 

draden van Coral 2194 Orange. Lus deze als een franje in de rondingen van het kleedje. Knip de franjes 

op de gewenste lengte af. Naai het kleedje over de rug van de alpaca. 

Hoofdband
Haak 18l met Coral 2194 Orange en haaknaald nr. 2 ½. Knip de draad lang genoeg af. Knip 2 draden 

van ongeveer 9 cm van Coral 2180 Bright Yellow en 2 draden van Coral 2194 Orange. Lus deze als een 

franje om de hoofdband en knip ze op de gewenste lengte. Naai de haarband om het hoofd van de 

alpaca en werk de draad weg.  

Hangkoord
Hecht met Coral 326 Ivory en haaknaald nr. 2 ½ aan in de 1e steek naast het oor. 

Haak 16l, haal de lossenketting door de ring van de sleutelhanger, 1hv in de volgende steek. 

Knip de draad lang genoeg af en werk deze weg. 

Tot slot nog even dit:
© 2023 CuteDutch, Helanda Gerrits – Alle rechten voorbehouden. 
DIT PATROON IS ALLEEN VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK! Het patroon of delen van het 
patroon mogen niet verveelvoudigd, uitgebracht (zowel online als op schrift), aangepast 
of doorverkocht worden. Voor vragen en/of op- merkingen over het patroon: 
info@cutedutch.nl - www.cutedutch.nl
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