
  



HAASJE 

EEN PATROON VAN DANIËLLE EVELEENS 

 

Benodigdheden 

 Scheepjes Catona Linen 505 (ca. 30 gram) 

 Scheepjes Catona  Root Beer 157 (ca. 80 gram) 

 Scheepjes Catona Yellow Gold 208 (ca. 40 gram) 

 Scheepjes Catona Tangerine 281 (restje) 

 Scheepjes Catona Apple Green 389 (restje) 

 Veiligheidsoogjes 10mm 

 Kattenneusje 15mm 

 Haaknaald 2,5 

 Stopnaald 

 Vulling 

 

Afkortingen 

L  =  losse 

V = vaste 

hv =  halve vaste 

stk = stokje 

 

Kop 

Haak met Root Beer 157 

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. 1v in elke v    = 48 

10. 6x (7v, 2v in de volgende v)  = 54 

11. 1v in elke v    = 54 

12. 6x (8v, 2v in de volgende v)  = 60 

13. – 23. 1v in elke v (11 toeren)  = 60    

24. 6x (8v, 2v samen haken)  = 54 

Plaats de oogjes tussen toer 16 en toer 17 

met 12 tussenvasten 

25. 6x (7v, 2v samen haken)  = 48 

26. 6x (6v, 2v samen haken)  = 42 

27. 6x (5v, 2v samen haken)  = 36 

28. 6x (4v, 2v samen haken)  = 30 

29. 6x (3v, 2v samen haken)  = 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hecht af en vul de kop op. Breng vervolgens de oogjes 

een stuk dichter naar elkaar toe met een lang stuk 

draad. Steek de naald van het ene oog naar het 

andere oog en herhaal dit een paar keer. Trek de 

draad voorzichtig aan en maak de draad vast. 

(Video)Tutorial ‘’Hoe breng ik oogjes dichter 

naar elkaar?’’ : 

https://www.youtube.com/watch?v=VLvg6tr76

hk&t=5s 

Snuit 

Haak met Linen 505 

1. Haak 6v in een magische ring  = 6 

2. Haak 4v in de eerste v, 2v, 4v in dezelfde v, 2v = 12 

3. 3x (2v in dezelfde v), 3v,  

 3x (2v in dezelfde v), 3v   = 18 

4. 2v, 3x (2v in dezelfde v), 6v,  

 3x (2v in dezelfde v), 4v   = 24 

5. 4v, 3x (2v in dezelfde v), 9v,  

 3x (2v in dezelfde v), 5v   = 30 

6. 1v in elke v     = 30 

7. 6v, 3x (2v in dezelfde v), 12v,  

 3x (2v in dezelfde v), 6v   = 36 

8. – 10. 1v in elke v (3 toeren)   = 36 

Plaats het neusje tussen toer 3 en toer 4. Plaats de 

snuit tussen toer 16 en toer 26. Let op: de snuit is 

ovaal, je zet hem horizontaal vast. Vul op vlak voordat 

je de snuit sluit. 

https://www.youtube.com/watch?v=VLvg6tr76hk&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=VLvg6tr76hk&t=5s


Oren 2x 

Haak met Root Beer 157 

1. Haak 6v in een magische ring  = 6 

2. Haak 2v in elke v   = 12 

3. 1v in elke v    = 12 

4. 6x (1v, 2v in de volgende v)  = 18 

5. 6x (2v, 2v in de volgende v)  = 24 

6. – 10. 1v in elke v (5 toeren)  = 24   

11. 2v samen haken, 22v   = 23 

12. 1v in elke v    = 23 

13. 2v samen haken, 21v   = 22 

14. 1v in elke v    = 22 

15. 2v samen haken, 20v   = 21 

16. 2v samen haken, 19v   = 20 

17. 2v samen haken, 18v   = 19 

18. 2v samen haken, 17v   = 18 

19. – 27. 1v in elke v (9 toeren)  = 18  

Haak de oren dicht met 9v en plaats ze op de kop 

tussen toer 4 en toer 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijf 

Haak met Root Beer 157 

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

10. 6x (8v, 2v in de volgende v)  = 60 

11. – 20. 1v in elke v (10 toeren)  = 60 

21. 6x (8v, 2v samen haken)  = 54 

22. 1v in elke v    = 54 

23. 1v in elke v    = 54 

24. 6x (7v, 2v samen haken)  = 48 

25. 1v in elke v    = 48 

26. 1v in elke v    = 48 

27. 6x (6v, 2v samen haken)  = 42 

28. 1v in elke v    = 42 

29. 1v in elke v    = 42 

30. 6x (5v, 2v samen haken)  = 36 

31. 1v in elke v    = 36 

32. 1v in elke v    = 36 

33. 6x (4v, 2v samen haken)  = 30 

34. 1v in elke v    = 30 

35. 1v in elke v    = 30 

36. 6x (3v, 2v samen haken)  = 24 

37. 1v in elke v    = 24 

38. 1v in elke v    = 24 

Vul het lijf op en naai de kop en het lijf samen. 



Tuinbroek 

Haak met Yellow Gold 208 

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

10. 6x (8v, 2v in de volgende v)  = 60 

11. 6x (9v, 2v in de volgende v)  = 66 

12. – 21. 1v in elke v (10 toeren)  = 66 

22. Haak 1l en keer vanaf nu na elke toer je werk 

om, haak 14v  

23. – 31. 1v in elke v, 1l (9 toeren)  = 14 

Hecht af en werk de draadjes weg. Plaats het lijfje in 

de broek. 

Bretels 2x 

Haak met Yellow Gold 208 

1. Haak een ketting van 40l  

2. Haak een stk in de 3e l vanaf de haaknaald, 

haak nog 37stk 

Naai de bretels aan de voorkant vast aan de puntjes 

van de tuinbroek. Sla ze over de schouders naar 

achteren, kruislings over de rug en naai de uiteinden 

vast aan de broek. 

Zak 

Haak met Yellow Gold 208, haak na elke toer 1l en 

keer het werk om 

1. Haak een ketting van 11l 

2. Haak 1v in de 2e l vanaf de haaknaald, haak 

nog 9v 

3. – 7. 1l, 1v in elke v (5 toeren) 

Naai de zak op het borstvlak van de tuinbroek. Doe dit 

langs beide zijkanten en de onderkant, laat de 

bovenkant open met voldoende ruimte om de wortel 

in te steken. 

 

Achterpoten 2x 

Start met Linen 505 

1. Haak 6v in een magische ring   = 6 

2. Haak 4v in de eerste v, 2v, 4v in volgende v, 2v = 12 

3. 1v in elke v     = 12 

4. 3x (2v in dezelfde v), 3v, 3x (2v in dezelfde v), 3 = 18 

5. 2v, 3x (2v in dezelfde v), 6v,  

 3x (2v in dezelfde v), 4v    = 24 

6. 1v in elke v     = 24 

7. 4v, 3x (2 in dezelfde v), 9v,  

 3x (2v in dezelfde v), 5v    = 30 

8. 1v in elke v     = 30 

9. 1v in elke v     = 30 

10. 4v, 3x (2v samen haken), 9v,  

 3x (2v samen haken), 5v   = 24 

11. 1v in elke v     = 24 

12. 1v in elke v     = 24  

Kleurwissel naar Root Beer 157 en begin met opvullen, 

blijf vullen tot het einde 

13. 3x (6v, 2v samen haken)   = 21 

14. 3x (5v, 2v samen haken)   = 18 

15. – 20. 1v in elke v (6 toeren)   = 18  

21. 3x (4v, 2v samen haken)   = 15 

22. 3x (3v, 2v samen haken)   = 12 

23. Haak elke 2v samen    = 6 

Hecht af en naai de overige 6v samen. Vorm de teentjes 

zoals op de foto: je trekt op twee plekken een draad door 

het pootje, over de voorkant van de ‘teentjes’ heen. Paar 

keer herhalen, strak aantrekken en vastmaken. 

 

  



Beentjes 

Haak met Root Beer 157 

1. Pak 15v op van het voetje 

2. – 6. Haak 1v in elke v 

Vul het beentje niet op. Haak dicht met 7v. Haak 

vervolgens de broekspijpjes. 

(Video)Tutorial ‘’Hoe haak ik beentjes op een 

voetje?’’ : 

https://www.youtube.com/watch?v=JOcROg_pjjQ&t

=12s 

 

Broekspijpen  

Haak met Yellow Gold 208 

1. Haak een ketting van 24l en sluit de ketting 

met een hv 

2. – 5. 24v 

Leg de broekspijp om het beentje heen en naai de 

uiteinden aan elkaar vast. Plaats nu de beentjes aan 

de tuinbroek ter hoogt van toer 7.  

Voorpoten 2x 

Start met Linen 505 

1. Haak 6v in een magische ring  = 6 

2. Haak 4v in de eerste v, 2v,  

 4v in volgende v, 2v    = 12 

3. 1v in elke v     = 12 

4. 3x (2v in dezelfde v), 3v,  

 3x (2v in dezelfde v), 3v   = 18 

5. 1v in elke v     = 18 

6. 3x (5v, 2v in de volgende v)    = 21 

7. 1v in elke v     = 21 

8. 3x (5v, 2v samen haken)   = 18  

Kleurwissel naar Root Beer 157 en begin met 

opvullen, blijf vullen tot het einde, steeds lichter naar 

mate je verder bovenaan de arm komt. 

9. 1v in elke v     = 18 

10. 3x (4v, 2v samen haken)   = 15 

11. -30. 1v in elke v  (20 toeren)  = 15  

Haak de arm dicht met 7v. Vorm de vingertjes net 

zoals je bij de voetjes gedaan hebt. Plaats de armpjes 

vanaf 4 toeren onder de kop, zet ze schuin vast, zodat 

de armpjes naar voren steken.  

Staartje 

Haak met Linen 505 

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 

Vul het staartje op en naai het achterop de tuinbroek 

tussen toer 12 en toer 16.  

Wortel 

Haak met Tangerine 281 

1. Haak 6v in een magische ring  = 6 

2. Haak 2v in elke v   = 12 

3. 3x (3v, 2v in de volgende v)  = 15 

4. – 6. 1v in elke v (3 toeren)  = 15 

7. 2v samen haken, 13v   = 14 

8. 2v samen haken, 12v   = 13 

9. 2v samen haken, 11v   = 12 

Vul de wortel op 

10. 2x (4v, 2v samen haken)  = 10 

11. 2x (3v, 2v samen haken)  = 8 

12. 1v in elke v    = 8 

13. 2x (2v, 2v samen haken)  = 6 

Naai de overige 6v samen en werk de draadjes weg. 

Hecht aan met Apple Green 389 in de magische ring, 

haak een ketting van 6l en haak daarna een v in de 

ring, haak opnieuw een ketting van 6l en haak weer 

een v in de ring. Doe dit totdat je 6 lussen in de ring 

hebt. Hecht af en werk de draadjes weg. 
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