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Is gemaakt met Coral en Teddy van 
Durable en wordt ongeveer 17 cm groot. 

Benodigdheden:
• 1 bol Teddy 310 White                          

• 1 bol Coral mini 318 Tomato

• 1 bol Coral mini 309 Light 

Yellow

• 1 bol Coral mini 325 Black

• 1 bol Coral mini 2194 Orange

• 1 bol Coral mini 2218 

Hazelnut

• 1 bol Coral mini 2147 Bright 

Green 

• Haaknaald nr. 2 ½ en 4

• Vulling

• Lijmpistool

• Make-up rouge en kwast

• Naald

• LED lichtbal 8cm



Afkortingen:
l = losse

hv = halve vaste

v = vaste

hst = halfstokje

st = stokje

A.L. = haak alleen in de achterste lussen van de vorige toer

V.L. = haak alleen in de voorste lussen van de vorige toer

Hoofd
Haak met Teddy 310 White en haaknaald nr. 4.

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

Toer 2: Haak 2v in elke v (12) 

Toer 3: *Haak 1v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (18) 

Toer 4: *Haak 2v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (24) 

Toer 5 t/m 8: Haak 1v in elke v (24) 

Toer 9: *Haak 2v, 2v samenhaken*. Herhaal *.* tot einde toer (18) 

Toer 10: Haak 1v in elke v (18) 

Vul het hoofd op.

Toer 11: *Haak 1v, 2v samenhaken*. Herhaal *.* tot einde toer (12)

Toer 12: *Haak 2v samen*. Herhaal *.* tot einde toer (6)

Knip de draad lang genoeg af en haal de draad door alle 6 overgebleven lussen. Laat het hoofd even 

liggen.

Lijf
Haak met Teddy 310 White en haaknaald nr. 4.

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

Toer 2: Haak 2v in elke v (12) 

Toer 3: *Haak 1v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (18) 

Toer 4: *Haak 2v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (24) 

Toer 5: *Haak 3v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (30)

Toer 6 en 7: Haak 1v in elke v (30) 

Toer 8: *Haak 4v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (36)

Toer 9: Haak 1v in elke v (36) 

Knip de draad lang genoeg af en werk de draad weg. 
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Neus
Haak met Coral 2194 Orange en haaknaald nr. 2 ½.

Toer 1: Haak 4v in een magische ring (4) 

Toer 2: *Haak 1v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (6) 

Toer 3: *Haak 2v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (8) 

Toer 4 en 5: Haak 1v in elke v en sluit met 1hv (8)

Knip de draad lang genoeg af. Vul de neus op. Naai de neus in het midden van het hoofd.

Ogen (2x)
Haak met Coral 325 Black en haaknaald nr. 2 ½.

Haak 4v in een magische ring en eindig met een hv. Knip de draad lang genoeg af. 

Naai de ogen op het hoofd en werk de draad weg.

Hoed
Haak met Coral 325 Black en haaknaald nr. 2 ½.

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

Toer 2: Haak in elke v 2v (12)

Toer 3: *Haak 1v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (18)

Toer 4: *Haak 2v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (24)

Toer 5: *Haak 3v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (30)

Toer 6: *Haak 4v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (36)

Toer 7: A.L. Haak 1v in elke v (36)

Toer 8: Haak 1v in elke v (36)

Toer 9: *Haak 4v, 2v samenhaken*. Herhaal *.* tot einde toer (30)

Toer 10: *Haak 3v, 2v samenhaken*. Herhaal *.* tot einde toer (24)

Toer 11: Haak 1v in elke v (24)

Toer 12: *Haak 2v, 2v samenhaken*. Herhaal *.* tot einde toer (18)

Toer 13 en 14: Haak 1v in elke v (18)

Toer 15: V.L. *Haak 2v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (24)

Toer 16: *Haak 3v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (30)

Toer 17: *Haak 4v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (36)

Toer 18: *Haak 5v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer (42)

Toer 19: *Haak 6v, 2v in de volgende v*. Herhaal *.* tot einde toer en sluit met 1hv (48)

Knip de draad lang genoeg af en vul de hoed op. Laat de hoed even liggen.
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Sierrand hoed
Haak 25l met Coral 2218 Hazelnut en haaknaald nr. 2 ½.

Haak 1hst in de 2e l van de haaknaald, 23 hst. Knip de draad lang genoeg af. Naai de sierrand om de 

hoed. Borduur met 309 Light Yellow een gesp op het sierrandje. Naai de hoed op het hoofd en werk 

de draad weg.

Hulstblaadje (2x)
Haak 8l met Coral 2147 Bright Green en haaknaald nr. 2 ½.

Toer 1: Haak 1v in 2e l van de haaknaald, 1hst, 3st, 1hst, 3v in de laatste l, ga aan de andere kant van 

de lossenketting verder 1hst, 3st, 1hst, 1v (15)

Toer 2: *Haak 2hv, 2l, 1v in de 2e losse vanaf de haaknaald*. Herhaal *.* tot einde toer.

Knip de draad lang genoeg af. Naai de hulstbladeren op de hoed en werk de draden weg.

Rode besjes (2x)
Haak met Coral 318 Tomato en haaknaald nr. 2 ½.

Toer 1: Haak 5v in een magische ring (5)

Toer 2 en 3: Haak 1v in elke v (5)

Knip de draad lang genoeg af. Naai de rode besjes 

op de hulstbladeren en werk de draden weg.

Grote tak (2x)
Haak met Coral 2218 Hazelnut en haaknaald nr. 2 ½.

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

Toer 2 t/m 16: Haak 1v in elke v (6)

Sluit met 1hv. Knip de draad lang genoeg af. 

Kleine tak (2x)
Haak met Coral 2218 Hazelnut en haaknaald nr. 2 ½.

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

Toer 2 t/m 5: Haak 1v in elke v (6)

Sluit met 1hv. Knip de draad lang genoeg af. Naai de kleine tak op de grote tak. Naai de grote tak aan 

het lijf en werk de draden weg.
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Sjaal
Haak 76l met Coral 2147 Bright Green en haaknaald nr. 2 ½.

Toer 1: Haak 1hst in de 2e l van de haaknaald, 74hst (75)

Haak na een keerlosse en keer om.

Toer 2: Haak 1hst in elke st (75)

Knip de draad lang genoeg af en werk de draden weg. Laat de sjaal even liggen.

Afwerking
Borduur met Black een mondje. Maak met make-up rouge en een kwast twee blosjes op de wangen. 

Naai het hoofd op het lijf en werk de draad weg. Lijm het lijf op de lichtbol en laat dit drogen. Knoop 

de sjaal om de nek.

Tot slot nog even dit:
© 2021 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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