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Benodigd materiaal     Gebruikte steken 

Ca. 75 gram Black Onyx 803 Scheepjes Stone Washed   l = losse 

Ca. 30 gram Moon Stone 801 Scheepjes Stone washed   hv = halve vaste 

Ca. 15 gram Amazon 951 Scheepjes River Washed    v = vaste 

Ca. 25 gram Danube 948 Scheepjes River Washed    hst = half stokje 

Haaknaald nr. 3 ½        st = stokje  

Zwarte veiligheidsogen 9 mm 

Synthetische vulling        Na elke toer staat tussen haakjes 

          de hoeveelheid steken aangegeven. 
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LIJF 

Haak het lijf met de kleuren Black Onyx 803, Danube 948 en Amazon 951. 

Haak in een streeppatroon van 2 toeren per kleur en herhaal deze volgorde:  

Danube 948, Amazon 951 en Black Onyx 803. 

Haak 2l 

1. 6v in de laatste l vanaf de haaknaald 

2. in elke v, 2v haken, herhalen (12v) 

3. 1v, 2v in de volgende v haken, herhalen (18v) 

4. 2v, 2v in de volgende v haken, herhalen (24v) 

5. 3v, 2v in de volgende v haken, herhalen (30v) 

6. 4v, 2v in de volgende v haken, herhalen (36v) 

7. 5v, 2v in de volgende v haken, herhalen (42v) 

8. 6v, 2v in de volgende v haken, herhalen (48v) 

9-24. 48v  (15 toeren) 

25. 6v, 2v samen haken, herhalen (42v) 

26-28. 42v  (3 toeren) 

29. 5v, 2v samen haken, herhalen (36v) 

30-32. 36v  (3 toeren) 

33. 4v, 2v samen haken, herhalen (30v) 

34-36. 30v  (3 toeren) 

Vul het lijf op. 

De bovenkant van het lijf blijft open! 

 

OOG (2X) 

Haak met kleur Moon Stone 801. 

Haak 2l 
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1. 6v in de laatste l vanaf de haaknaald 

2. in elke v, 2v haken, herhalen (12v) 

3. 1v, 2v in de volgende v haken, herhalen (18v) 

4. 2v, 2v in de volgende v haken, herhalen (24v) 

5. 1v, 1hst, 1st, 2st in één steek, 2st in één steek, 2st in één steek, 1st, 1hst, 1v, 1hv. 

Hecht af. 

 

KOP 

Haak met kleur Black Onyx 803. 

Haak 2l. 

1. 6v in de laatste l vanaf de haaknaald 

2. in elke v, 2v haken, herhalen (12v) 

3. 1v, 2v in de volgende v haken, herhalen (18v) 

4. 2v, 2v in de volgende v haken, herhalen (24v) 

5. 24v 

6. 3v, 2v in de volgende v haken, herhalen (30v) 

7. 30v 

8. 4v, 2v in de volgende v haken, herhalen (36v) 

9. 36v 

10. 5v, 2v in de volgende v haken, herhalen (42v) 

11. 42v 

12. 6v, 2v in de volgende v haken, herhalen (48v) 

13. 48v 

14. 7v, 2v in de volgende v haken, herhalen (54v) 

15. 54v 

16. 8v, 2v in de volgende v haken, herhalen (60v) 

17. 60v 
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18. 9v, 2v in de volgende v haken, herhalen (66v) 

19-24. 66v  (6 toeren) 

25. 9v, 2v samen haken, herhalen (60v) 

26. 60v 

27. 8v, 2v samen haken, herhalen (54v) 

28. 7v, 2v samen haken, herhalen (48v) 

29. 6v, 2v samen haken, herhalen (42v) 

30. 5v, 2v samen haken, herhalen (36v) 

31. 4v, 2v samen haken, herhalen (30v) 

De onderkant van de kop blijft open! 

 

 

 

Steek de veiligheidsogen door de ogen en de kop heen (zie foto). 

Plaats de veiligheidsogen tussen toer 17 en toer 18 van de kop met 3v ruimte tussen de  

oogvlekken. 

Vul de kop op en naai de ogen rondom vast. 

Naai de kop op het lijf. 
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NEUS 

Haak met kleur Black Onyx 803. 

Haak 2l 

1. 6v in de laatste l vanaf de haaknaald 

2. in elke v, 2v haken, herhalen (12v) 

3. 1v, 2v in de volgende v haken, herhalen (18v) 

4. 5v, 2v in de volgende v haken, herhalen (21v) 

5. 21v 

6. 5v, 2v samen haken, herhalen (18v) 

7. 1v, 2v samen haken, herhalen (12v) 

8-9. 12  (2 toeren) 

Vul de neus op. 

Naai de neus tussen de ogen op de kop (zie foto op bladzijde 4). 

 

 

VOELSPRIET (2X) 

Haak met kleur Black Onyx 803.    
Haak 2l 
1. 6v in de laatste l vanaf de haaknaald 

2. 1v, 2v in de volgende v haken, herhalen (9v) 

3. 9v 

4. 1v, 2v samen haken, herhalen (6v) 

5-14. 6v  (10 toeren)      

Naai de voelsprieten met 4v tussenruimte bovenop  

de kop (zie foto). 
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VOORPOOT (4X) 

Haak alle poten met kleur Black Onyx 803. 

Haak 2l 

1. 6v in de laatste l vanaf de haaknaald 

2. in elke v, 2v haken, herhalen (12v) 

3. 1v, 2v in de volgende v haken, herhalen (18v) 

4. 18v, haak deze toer alleen in de achterste lussen (18v) 

5-7. 18v  (3 toeren) 

8. 4v, 2v samen haken, herhalen (15v) 

9. 3v, 2v samen haken, herhalen (12v) 

10-33. 12v  (24 toeren) 

Vul de voorpoten op. 

Naai twee voorpoten tussen toer 34 en toer 35 aan de zijkant van het lijf. 

Naai twee voorpoten tussen toer 24 en toer 25 aan de zijkant van het lijf. 
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ACHTERPOOT (2X) 

Haak één poot met kleur Black Onyx 803 en één poot met kleur Danube 248. 

Haak 2l 

1. 6v in de laatste l vanaf de haaknaald 

2. in elke v, 2v haken, herhalen (12v) 

3. 1v, 2v in de volgende v haken, herhalen (18v) 

4. 2v, 2v in de volgende v haken, herhalen (24v) 

5. 7v, 2v in de volgende v haken, herhalen (27v) 

6. 27v, haak deze toer alleen in de achterste lussen (27v) 

7-9. 27v  (3 toeren) 

10. 7v, 2v samen haken, herhalen (24v) 

11. 6v, 2v samen haken, herhalen (21v) 

12. 5v, 2v samen haken, herhalen (18v) 

13. 4v, 2v samen haken, herhalen (15v) 

14. 3v, 2v samen haken, herhalen (12v) 

15-26. 12v  (12 toeren) 

Vul de achterpoten op. 

Naai de achterpoten aan de onderkant van het lijf. 
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VLEUGEL (2X) 

Haak met kleur Moon Stone 801. 

Haak 2l 

1. 6v in de laatste l vanaf de haaknaald 

2. in elke v, 2v haken, herhalen (12v) 

3. 3v, 2v in de volgende v haken, herhalen (15v) 

4. 4v, 2v in de volgende v haken, herhalen (18v) 

5. 5v, 2v in de volgende v haken, herhalen (21v) 

6. 6v, 2v in de volgende v haken, herhalen (24v) 

7. 7v, 2v in de volgende v haken, herhalen (27v) 

8. 8v, 2v in de volgende v haken, herhalen (30v) 

9. 9v, 2v in de volgende v haken, herhalen (33v) 

10. 10v, 2v in de volgende v haken, herhalen (36v) 

11-15. 36v  (5 toeren) 

16. 10v, 2v samen haken, herhalen (33v) 

17. 33v 

18. 9v, 2v samen haken, herhalen (30v)  

19. 30v 

20. 8v, 2v samen haken, herhalen (27v) 

21. 27v 

22. 7v, 2v samen haken, herhalen (24v) 

23. 24v 

24. 6v, 2v samen haken, herhalen (21v) 

25. 5v, 2v samen haken, herhalen (18v) 

26. 4v, 2v samen haken, herhalen (15v) 

Haak de vleugel met 7v dicht en naai de vleugels aan de achterkant van het lijf (zie foto). 
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Dit patroon is alleen bedoeld voor eigen gebruik en 

mag op geen enkele manier openbaar worden gemaakt! 

Voor vragen en/of opmerkingen over het patroon kun je een mailtje sturen naar: 

 

info@stipenhaak.nl 

www.stipenhaak.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


