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Patroon Rupsje 
 
Ontworpen voor de pre-summer party CAL van Cute Dutch. 
Afmeting: ca. 16 x 20 cm. 
 

Materialen      

1 bol Scheepjes Cahlista Forest Green 412 
1 bol Scheepjes Cahlista Apple Granny 513 
1 bol Scheepjes Cahlista Chrystalline 385 
10 gram Scheepjes Catona Antique Mauve 257 
10 gram Scheepjes Catona Scarlet 192 

1 Paar ronde zwarte veiligheidsoogjes maat 10 mm 
Synthetische vulling. 
 

Benodigdheden 

Haaknaald 2,5 
Haaknaald 3,5 
Kopspelden 
Stopnaald 
 
Gebruikte afkortingen:        

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

Hoofd  

Begin met de bovenkant van het hoofd met Scheepjes Cahlista Forest Green 412 en haaknaald 3,5. 
Maak een ring.  

Toer 1:   Haak 6 v in de ring [=6]  
Toer 2:   Haak 2 v in iedere v [=12] 
Toer 3:  Haak 2 v in iedere 2e v [=18] 
Toer 4:   Haak 2 v in iedere 3e v [=24]  
Toer 5:  Haak 2 v in iedere 4e v [=30]  
Toer 6:  Haak 2 v in iedere 5e v [=36]  
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Toer 7:   Haak 2 v in iedere 6e v [=42]  
Toer 8:    Haak 2 v in iedere 7e v [=48]  
Toer 9:  Haak 2 v in iedere 8e v [=54] 
Toer 10 t/m 15: 54 v. Plaats de oogjes tussen toer 12 en 13, 7 v uit elkaar. 
Toer 16:   Haak elke 8e en 9e v samen [=48] 
Toer 17:  Haak elke 7e en 8e v samen [=42] 
Toer 18:  Haak elke 6e en 7e v samen [=36]  
Toer 19:    Haak elke 5e en 6e v samen [=30] 
Toer 20:    Haak elke 4e en 5e v samen [=24] 
Toer 21:    Haak elke 3e en 4e v samen [=18] 
Toer 22:  Haak elke 2e en 3e v samen [=12]  

Hecht af met een hv, laat voldoende draad over.  Vul het hoofdje op met 
synthetische vulling. Neem een losse draad Cahlista 412 en borduur hiermee 
een neusje op toer 13/14 van het hoofd.  

 
Voelspriet (2x) 

 
Begin met  Scheepjes Cahlista Christalline 385 en haaknaald 3,5.  Maak een ring.  

Toer 1:   Haak 6 v in de ring [=6]  
Toer 2:   Haak 2 v in iedere 2e v [=9] 
Toer 3 en 4:  9 v. Hecht af met een hv, laat voldoende draad over. Vul het voelsprietje op 

met synthetische vulling. Haak 2 voelsprieten. Speld de voelsprieten boven  
op het hoofd van de rups op toer 3 tot 6 met 3 cm tussenruimte. Naai de 
voelsprieten vast met het overgebleven draad.  
 

Lijfje 1 
 
Begin met  Scheepjes Cahlista Apple Granny 513 en haaknaald 3,5. Maak een ring.  

Toer 1:   Haak 6 v in de ring [=6]  
Toer 2:   Haak 2 v in iedere v [=12] 
Toer 3:  Haak 2 v in iedere 2e v [=18] 
Toer 4:   Haak 2 v in iedere 3e v [=24]  
Toer 5:  Haak 2 v in iedere 4e v [=30] 
Toer 6:  Haak 2 v in iedere 5e v [=36] 
Toer 7:   Haak 2 v in iedere 6e v [=42] 
Toer 8 t/m 12: 42 v.  
Toer 13:  Haak elke 6e en 7e v samen [=36] 
Toer 14:  Haak elke 5e en 6e v samen [=30] 
Toer 15:  Haak elke 4e en 5e v samen [=24] 
Toer 16:  Haak elke 3e en 4e v samen [=18] 
Toer 17:  Haak elke 2e en 3e v samen [=12]  

 
 

  Hecht af met en hv, vul lijfje 1 op met synthetische vulling. Speld toer 17 van het lijf  
   op toer 22 van het hoofd en naai het geheel vast met het overgebleven draad. 
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Armen (2x) 

Begin met Scheepjes Cahlista Forest Green 412 en haaknaald 3,5. Maak een ring.  

Toer 1:   Haak 6 v in de ring [=6]  
Toer 2:   Haak 2 v in iedere v [=12] 
Toer 3:  12 v 
Toer 4:  Haak elke 2e en 3e v samen [=8] 
Toer 5 t/m 7:  8 v 
Toer 8:  Haak 1 v in de 1e v, haak 2 hst in de 2e v, haak 2 hst in de 3e v, haak 5 v in de overige  
   steken. [=10] 
Toer 9:  Haak 1 v, haak het 2e en 3e hst samen, haak het 4e en 5e hst samen, haak 5 v in de 
    overige steken [=8] 
Toer 10 t/m 12: 8 v. Vul de arm op met synthetische vulling.  
Toer 13:  Vouw beide zijden naar elkaar toe en haak ze samen met 3 v. Hecht af met een hv, 
    laat voldoende draad over. Maak 2 armen. Speld de armen op toer 12 tot 16 van  
   lijfje 1. Naai de armen vast met het overgebleven draad. Om de rups extra schattig 
   te maken kun je het rechterhandje met een paar kleine steekjes op toer 16 en 17 van 
   het hoofd vast.  
Lijfje 2 
 
Begin met  Scheepjes Cahlista Christalline 385 en haaknaald 3,5.  Maak een ring.  

Toer 1:   Haak 6 v in de ring [=6]  
Toer 2:   Haak 2 v in iedere v [=12] 
Toer 3:  Haak 2 v in iedere 2e v [=18] 
Toer 4:   Haak 2 v in iedere 3e v [=24]  
Toer 5:  Haak 2 v in iedere 4e v [=30] 
Toer 6:  Haak 2 v in iedere 5e v [=36] 
Toer 7 t/m 11: 36 v 
Toer 12:  Haak elke 5e en 6e v samen [=30] 
Toer 13:  Haak elke 4e en 5e v samen [=24] 
Toer 14:  Haak elke 3e en 4e v samen [=18] 
Toer 15:  Haak elke 2e en 3e v samen [=12] Hecht af met een hv, laat voldoende draad over. 
   vul lijfje 2 op met synthetische vulling. Neem een naald en steek daar het  
   overgebleven draad in. Haal de naald door enkel de voorste lussen van de 12  
     laatste vasten uit toer 15. Trek met beleid aan de draad en de opening zal  
  zich sluiten. Hecht af met een hv, knip de draad nog niet af. Speld lijfje 2 aan de  
   linker zijkant van lijfje 1. Toer 7 tot 11 van lijfje 1 komt tegen toer 7 tot 10 van  
   lijfje 2. Naai het geheel met kleine steekjes aan elkaar vast met het overgebleven 
   draad.  
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Lijfje 3 
 
Begin met Scheepjes Cahlista Forest Green 412 en haaknaald 3,5.  Maak een ring.  

Toer 1:   Haak 6 v in de ring [=6]  
Toer 2:   Haak 2 v in iedere v [=12] 
Toer 3:  Haak 2 v in iedere 2e v [=18] 
Toer 4:   Haak 2 v in iedere 3e v [=24]  
Toer 5:  Haak 2 v in iedere 4e v [=30] 
Toer 6 t/m 10: 30 v 
Toer 11:  Haak elke 4e en 5e v samen [=24] 
Toer 12:  Haak elke 3e en 4e v samen [=18] 
Toer 13:  Haak elke 2e en 3e v samen [=12] Hecht af met een hv, laat voldoende draad over. 
   vul lijfje 3 op met synthetische vulling. Neem een naald en steek daar het  
   overgebleven draad in. Haal de naald door enkel de voorste lussen van de 12  
     laatste vasten uit toer 13. Trek met beleid aan de draad en de opening zal  

  zich sluiten. Hecht af met een hv, knip de draad nog niet af. Speld lijfje 3 aan de  
   linker zijkant van lijfje 2. De toer 8 tot 12 van lijfje 2 komt tegen toer 6 tot 9 van  
   lijfje 3. Het lijfje staat iets meer schuin naar voren ten aanzien van lijfje 2.  
              Naai het geheel met kleine steekjes aan elkaar vast met het overgebleven 
   draad.  
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Lijfje 4 
 
Begin met Scheepjes Apple Granny 513 en haaknaald 3,5.  Maak een ring.  

Toer 1:   Haak 6 v in de ring [=6]  
Toer 2:   Haak 2 v in iedere v [=12] 
Toer 3:  Haak 2 v in iedere 2e v [=18] 
Toer 4:   Haak 2 v in iedere 6e v [=21]  
Toer 5 t/m 7:  21 v 
Toer 8:  Haak elke 6e en 7e v samen [=18] 
Toer 9:  Haak elke 2e en 3e v samen [=12] Hecht af met een hv, laat voldoende draad over. 
   vul lijfje 4 op met synthetische vulling. Neem een naald en steek daar het  
   overgebleven draad in. Haal de naald door enkel de voorste lussen van de 12  
     laatste vasten uit toer 9. Trek met beleid aan de draad en de opening zal  

  zich sluiten. Hecht af met een hv, knip de draad nog niet af. Speld lijfje 4 aan de  
   linker zijkant van lijfje 3. De toer 6 tot 10 van lijfje 3 komt tegen toer 4 tot 7 van  
   lijfje 4. Het lijfje staat iets meer schuin naar voren ten aanzien van lijfje 3.  
              Naai het geheel met kleine steekjes aan elkaar vast met het overgebleven 
   draad.  
 

Mandje 
Begin met Scheepjes Catona Antique Mauve 257 en haaknaald 2,5. Maak een ring.  

Toer 1:   Haak 6 v in de ring [=6]  
Toer 2:   Haak 2 v in iedere  v [=12] 
Toer 3:  Haak 2 v in iedere 2e v [=18] 
Toer 4:  Haak 2 v in iedere 3e v [=24] 
Toer 5 t/m 8:  24 v.  
Toer 9:  Haak 1 hv. in iedere v. Haak deze ronde enkel door de achterste lus. Na de laatste hv.  
   haak je 13  l. Zet de ketting vast met 1 hv. in de 12e hv. van toer 9. Haak nu terug  
   langs de ketting, 12 hv. Hecht af met 1 hv. in de 1e hv. van toer 9.  
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Appel (2x) 
 
Begin met Scheepjes Catona Scarlet 192 en haaknaald 2,5. Maak een ring.  

Toer 1:   Haak 6 v in de ring [=6]  
Toer 2:   Haak 2 v in iedere  v [=12] 
Toer 3 t/m 5:  12 v. Hecht af met een hv, laat voldoende draad over. Vul het appeltje op  
   met synthetische vulling. Neem het overgebleven draad en steek dit in een naald.  
   Haal de naald door enkel de voorste lussen van de overgebleven 12 v uit toer 5.  
   Trek met beleid aan de draad en de opening zal zich sluiten. Hecht af en werk 
   de hechtdraad weg. Haak 2 appeltjes, leg de appeltjes in het mandje en hang 
   het mandje om de linkerarm van het rupsjes.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op dit product zit copyright, Woolytoons is een geregistreerd merk. Producten en foto’s  die 
voortkomen uit dit patroon mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder 
toestemming van ontwerper en auteur T.C. van Riet-Ernst. 01-05-2019. 


