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Benodigdheden 

 Scheepjes Catona 172 Light Silver 

 Scheepjes Catona 106 Snow White 

 Scheepjes Catona 110 Jet Black 

 Scheepjes Softy Wit  

 Rammelkraal/-schijf  

 Houten ring 7cm 

 Veiligheidsoogjes 8mm 

 Vulling 

 Haaknaald nr. 2,5 en 3,5 

 Stopnaald  

 

Let op: in dit patroon wordt gebruik gemaakt van veiligheidsoogjes. De veiligheid van deze 

oogjes kunnen nooit met 100% gegarandeerd worden. Twijfel je zelf aan de veiligheid van de 

oogjes? Dan adviseer ik je om ze gewoon te borduren.   
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Kop 

Haak met grijs 

1. Haak 6v in een magische ring  = 6 

2. Haak 2v in elke v   = 12   

3. 6x (1v, 2v in de volgende v)  = 18 

4. 6x (2v, 2v in de volgende v)  = 24 

5. 6x (3v, 2v in de volgende v)  = 30 

6. 6x (4v, 2v in de volgende v)  = 36 

7. – 11. 1v in elke v   = 36  plaats de oogjes tussen toer 7 en 8 met 6 

tussenvasten    

12. 6x (4v, 2v samen haken)  = 30 

13. 6x (3v, 2v samen haken)  = 24  plaats de rammelkraal in de kop en vul op 

14. 6x (2v, 2v samen haken)  = 18 

15. 6x (1v, 2v samen haken)  = 12 

16. Haak elke 2v samen   = 6 

Hecht af en werk de draad netjes weg. 

             

Afbeelding 'plaats de rammelkraal...'  

         

Oortjes (2x)  

1. Haak 6v in een magische ring  = 6 

2. Haak 2v in elke v   = 12 

3. 6x (1v, 2v in de volgende v)  = 18 

4. 1v in elke v    = 18 

5. 1v in elke v    = 18 

Hecht af en laat een stuk draad over om het oortje op de kop 

te naaien. Vouw het oortje dubbel en maak hem vast  tussen 

toer 3 en toer 9. Haak vervolgens met haaknaald 3,5 en het 

pluizig garen een ketting van 8 lossen. Naai de ketting met 

kleine steekjes langs de ronding van het oor.  
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Wit vlekje 

Haak met wit; 

1. Haak 6v in een magische ring  = 6 

2. Haak 2v in elke v   = 12 

Hecht af. Laat een stuk draad over om het witte vlekje op de kop te naaien. 

             

Neusje 

Haak met zwart; 

1. Haak een ketting van 5l    

2. Haak 1v in de 2e l vanaf de haaknaald, 2v, 3v in de laatste losse, (haak nu verder aan de 

andere kant van de ketting), 2v, 2v in de laatste losse  = 10 

3. 1v in elke v       = 10 

Hecht af en laat een stuk draad over om het neusje, gedeeltelijk over het witte vlekje heen, op de kop 

te naaien. 
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Handvat 

Let op: de dikte van de houten ring kan verschillen, kijk daarom zelf of het gehaakte lapje om de ring 

past en haak zo nodig een losse meer of minder aan de ketting.  

Haak aan het einde van elke toer een losse en keer om.  

1. Haak een ketting van 9 lossen     = 9 

2. Haak 1v in de 2e l vanaf de haaknaald, haak nog 7v, 1l  = 8 

3. – 25. 1v in elke v, 1l      = 8 

Hecht af. Leg dit onderdeel om de houten ring heen en naai de langste einden aan elkaar vast. 

Naai de kop nu stevig vast aan de ring. 

 

 

 

 

 

 

 

Let op! Dit patroon is een ontwerp van Dani's Creaties en mag niet voor commerciële doeleinden 

gebruikt worden. Dit patroon is niet bedoeld om te kopiëren, te vertalen of te publiceren zonder 

verwijzing naar Dani’s Creaties. 

 

 

 

 

Neem ook eens een kijkje op 

www.facebook.com/daniscreaties 

 


