
  



ZEEHONDJE INDY 

EEN PATROON VAN DANIËLLE EVELEENS 

 

BENODIGDHEDEN 

- Scheepjes Softy 494 wit (1 bol) 

- Scheepjes Stone Washed Green Agat 815 (1 bol) 

- Blauwe veiligheidsoogjes 18mm 

- Hart neusje 13mm 

- Haaknaald nr. 3,5 

- Stopnaald 

- Vulling 

- Pomponmaker  

 

AFKORTINGEN 

V = vaste 

L = losse 

Hst = half stokje 

 

Hoe haak je een reliëfstokje  
Een reliëfstokje haak je door een stokje te haken, 

maar niet in bovenkant van de steek (door het v’tje) 

te steken, maar om de steek van de vorige toer. Je 

steekt de haaknaald van rechts naar links 

(afwisselend) voor of achter de steek langs en haakt 

dan een stokje. 

 

Kop 

Haak met Softy 494 wit 

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. 6x (5v, 2v in de volgende v) = 42 

8. 6x (6v, 2v in de volgende v) = 48 

9. – 15. 1v in elke v (7 toeren) = 48 

16. 6x (6v, 2v samen haken) = 42 

17. 6x (5v, 2v samen haken) = 36 

18. 6x (4v, 2v samen haken) = 30 

19. 6x (3v, 2v samen haken) = 24 

Plaats de oogjes in het midden van de kop, met 

ongeveer 2cm tussenruimte. Vul de kop op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijf 

Haak met Softy 494 wit 

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. 6x (5v, 2v in de volgende v) = 42 

8. 6x (6v, 2v in de volgende v) = 48 

9. – 14. 1v in elke v (6 toeren) = 48  

15. 6x (6v, 2v samen haken) = 42 

16. 1v in elke v   = 42 

17. 6x (5v, 2v samen haken) = 36 

18. 1v in elke v   = 36 

19. 6x (4v, 2v samen haken) = 30 

20. 1v in elke v   = 30 

Vul het lijf op, blijf vullen tot het einde 

21. 6x (3v, 2v samen haken) = 24 

22. 1v in elke v   = 24 

23. 1v in elke v   = 24 

24. 6x (2v, 2v samen haken) = 18 

25. 1v in elke v   = 18 

26. 1v in elke v   = 18 

27. 6x (1v, 2v samen haken) = 12 

28. 1v in elke v   = 12 

29. Haak elke 2v samen  = 6 

Naai de overige 6v samen en werk de draad netjes 

weg. 



Snuit 

Haak met Softy 494 wit 

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 

Plaats het neusje in het midden van de snuit en maak 

de snuit vast vlak onder de oogjes. Vul op, vlak voor 

dat je sluit. 

Vinnen 

Haak met Softy 494 wit 

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. – 8. 1v in elke v  (5 toeren) = 18     

9. 6x (1v, 2v samen haken) = 12 

10. 1v in elke v   = 12 

De vinnen worden niet opgevuld. Plaats de vinnen op 

het lichaam. 

Staartvinnen 

Haak met Softy 494 wit 

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. – 6. 1v in elke v  (3 toeren) = 18    

7. 6x (1v, 2v samen haken) = 12 

8. 1v in elke v   = 12 

De vinnen worden niet opgevuld. Plaats beide vinnen 

aan het einde van de staart. 

Sjaaltje 

Haak met Green Agate 815 

1. Haak een ketting van 94 L 

2. Haak 1hst in de 3e losse vanaf de haaknaald, 

haak nog 89hst 

3. 1hst in elke steek 

Hecht af en werk de draad netjes weg. 

 

Muts 

Haak met Green Agate 815 

1. Haak 6v in een magische ring  = 6 

2. Haak 2hst in elke v   = 12 

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

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

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

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

7. 6x (5hst, 2hst in de volgende hst) = 42 

8. 6x (6hst, 2hst in de volgende hst) = 48 

9. 6x (7hst, 2hst in de volgende hst) = 54 

10. 1hst in elke steek   = 54 

11. Haak 54 reliëfstokjes   = 54 

12. Haak 54 reliëfstokjes   = 54 

Hecht af en werk de draad netjes weg. 

Maak vervolgens een klein pomponnetje en naai deze 

bovenop de muts. 
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