
Ziggy Zebra 

Ziggy is een vrolijke zebra die dol is op 
dansen. Hij is geboren op de steppes 
van Afrika, maar omdat hij zijn droom 
als danser wil behalen is hij verhuist 
naar New York. Zijn favoriete artiest is 
Taylor Swift. Shake it off! Yeah I shake 
it off! Dans je met ons mee? 
 
Wat heb je nodig 
1 bolletje wit garen 
1 bolletje zwart/grijs garen 
Haaknaald 2,5mm 
Knuffelvulling 
Stopnaald 
Spelden 
Schaartje 
 
Ik heb zelf Durable Coral gebruikt. Wil 
je precies dezelfde zebra als in de 
foto’s?  Gebruikt dan Durable Coral in 
de kleuren Cream en Ash. 
 
Wat moet je kunnen 
Om Ziggy te kunnen haken hoef je 
alleen te weten hoe je een vaste haakt. 
Toch, door de onderdelen die 
samengehaakt moeten worden, zou ik 
je dit patroon pas aanraden als je een 
beetje ervaring hebt. 
Heb je nog vragen of heb je hulp 
nodig?  
Mail: myfriendsofyarn@gmail.com 
 
Afkortingen 
V = vaste 
Mr = magische ring 
Mrd = meerdering (twee vasten in een 
steek) 
Mind = mindering (twee vasten 
samenhaken)  
[…] = gedeelte tussen de haakjes 
herhalen 
(…) = totaal aantal steken in een ronde 

 

 

 
 

 

 



Hoofd 

Begin in zwart. Vul stevig op tijdens het 
haken. 
1 8v in een mr (8) 
2 [mrd] x8  (16) 
3 [v,mrd] x8 (24) 
4-7 24v (24) 

Wissel naar wit. Vanaf dit punt wissel 
elke 4 rondes van kleur. 
8 [7v, mrd] x3 (27) 
9 27v (27) 
10 [8v, mrd] x3 (30) 
11 30v (30) 
12 [9v, mrd] x3 (33) 
13 33v (33) 
14 [10v, mrd] x3 (36) 
15-18 36v (36) 
19 [4v, mind] x6 (30) 
20 [3v, mind] x6 (24) 
21 [2v, mind] x6 (18) 
22 [v, mind] x6 (12) 
23 [mind] x6  (6) 
Hecht af en verberg het gareneindje in 
het hoofd. 
 
Nek 
Begin in zwart, verander van kleur na 
elke 4 rondes. Vul stevig op tijdens 
haken. 
1 6v in mr (6) 
2 [mrd] x6 (12) 
3 [v, mrd] x6 (18) 
4 [2v, mrd] x6 (24) 
5 [3v, mrd] x6 (30) 
6-10 30v (30) 
11 [8v, mind] x3 (27) 
12-14 27v (27) 
15 [7v, mind] x3 (24) 
16-18 24v (24) 
19 [6v, mind] x3 (21) 
20-23 21v (21) 

Hecht af en laat een lang draad 
hangen voor het in elkaar zetten. 
 

Lijf  

Begin in zwart wissel elke 4 rondes 
van kleur.Vul stevig op tijdens haken. 
1 6v in mr (6) 
2 [mrd] x6 (12) 
3 [v, mrd] x6 (18) 
4 [2v, mrd] x6 (24) 
5 [3v, mrd] x6 (30) 
6 [4v, mrd] x6 (36) 
7-14 36v (36) 
15 [10v, mind] x3 (33) 
16-18 33v (33) 
19 [9v, mind] x3 (30) 
20-23 30v (30) 
Hecht af en laat een lange draad 
hangen voor het in elkaar zetten.  
Zorg voordat je begint met het aan 
elkaar naaien van het hoofd, de nek en 
het lijf dat je tevreden bent met de 
plaatsing. Probeer bijvoorbeeld het lijf 
en het hoofd in een lijn te laten lopen. 
Zie foto’s 1 en 2 
 
Benen x4 
Begin in Ivory. Verander elke 4 rondes 
van kleur. Vul de benen tot toer 14. 
1 8v in mr (8) 
2 [mrd] x8  (16) 
3-19 16v (16) 
20 [mind] x8 (8) 
Hecht af, weef de opening dicht en laat 
een lang draad hangen voor het in 
elkaar zetten.  
Plaats alle benen op de juiste plek aan 
het lijf en zet ze met spelden vast 
voordat je begint met naaien. Als de 
benen goed geplaatst zijn kan Ziggy 
zelfstandig staan. Zie foto 3 



Haar  

Maak in wit. 
Het haar wordt gehaakt in drie delen 
een klein haarstukje en twee grote 
haarstukjes. In de laatste toer haak je 
deze samen tot een haarkam. 
Klein haarstuk x1 
1 6v in mr (6) 
2 [mrd] x6 (12)  
3 [3v, mrd] x3 (15) 
4-6 15v (15) 

Afhechten 
Groot haarstuk x2 
1 6 v in mr (6) 
2 [mrd] x6  (12) 
3 [v, mrd] x6 (18) 
4-7 18 v (18) 

Hecht het laatste haarstukje niet af. Er 
volgt nu een lange toer om alle 
haarstukken aan elkaar vast te haken. 
Zie foto 4 en 5 
 8 9v, 9v vaste op het volgende 
haarstuk, 15v op het kleine haarstuk, 
9v op de ander kant, 9v op het laatste 
haarstuk.  
Hecht af en laat een lange draad 
hangen voor het naaien. Vul haarkam 
lichtjes op. 
Plaats de haarkam over het hoofd en 
de nek. Let erop dat je het kleinste 
stukje op het hoofd plaatst. Zie foto 6 
 
Staart 

De staart is opgebouwd uit drie 
onderdelen. Twee onderdelen voegen 
we samen voor de hoofdstaart en een 
los stuk staart voor de bobbel op de 
staart. Maak in wit. 
Kleine staart x2  
1 6 v in mr (6) 
2 [mrd] x6  (12) 
3 [v, mrd] x6 (18) 
4-6 18v (18) 
Hecht af. Begin aan de grote staart. 
Grote staart 
1 6 v in mr (6) 
2 [mrd] x6  (12) 
3 [v, mrd] x6 (18) 
4 [2v, mrd] x6 (24) 
5-9 24v (24) 

10 Haak 6v door zowel de eerste 

kleine staart als de grote staart, 18v op 
de grote staart, 12v op de kleine staart. 
(30) Haak in de volgende ronde alleen 
de buitenste ring en negeer de steken 
in het midden. Zie foto’s 7 t/m 10  
11-12 30v (30) 
13 [8v, mind ] x3 (27) 
14 20v, haak 6v door de tweede kleine 

staart en de grote staart, laat de laatste 
steek onbewerkt. (33) 
Haak de volgende ronde alleen de 
buitenste ring en negeer de steken in 
het midden. Zie foto’s 7 t/m 10. 
15 33v (33) 
16 [9v, mind] x3 (30) 
17 [3v, mind] x6 (24) 
18 [2v, mind] x6 (18) 
19 [v,mind] x6 (12) 
20 [mind] x6 (6) 
 Hecht af, weef de opening dicht en 
laat een lang draad hangen voor het 
naaien. 
Voor het mooiste resultaat moet je 
ervoor zorgen dat de staart in een lijn 
loopt met het haar. De staart is het 
lastigst om vast te naaien neem er je 
tijd voor! Foto’s 11 en 12 
 
 
Oren x2 

Maak in zwart 
1 6v in mr (6) 
2 [v, mrd] x3 (9) 
3-5 9v (9) 

Hecht af en laat een lang draad 
hangen voor het naaien. 
 
  



Ogen x2 

Begin wit 
1 6v in mr (6) Foto 13 
2 [mrd]x3 wissel naar zwart, [mrd]x3 
wissel terug naar wit. Foto 14 
3 [v, mrd] x6 (18) Foto 15  
Hecht af en laat een  lang draad 
hangen voor het naaien. 
Plaats beide oren en ogen met spelden  
op het gezicht voordat je begint met 
het naaien. Voor het beste resultaat 
plaats je de ogen over twee kleur 
wisselingen en de oren in de 
contrasterende kleur.  
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Deel Ziggy op instagram! 

Je hebt Ziggy gemaakt! Deel je eigen 
Ziggy op instagram onder de hashtag 
#myfriendsofyarn.  
 
Copyright 
Dit patroon is een origineel 
Myfriendsofyarn patroon en valt onder 
het auteursrecht.  © Myfriendsofyarn 
2022. Het vermenigvuldigen, delen  of 
voordoen als ontwerper van dit patroon 
is niet toegestaan.. 
 
Items verkopen 
Je bent vrij om gehaakte items te 
verkopen, maar vermeld mij wel als 
ontwerper.  
 
Met dank aan de testers: 

Ilse @greenwaymakestheday 
Marije @marietjehaakt 
Rianne @leafsfanrianne 
Alyssa @haakcornerl 

 


