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Benodigdheden  

 Scheepjes Catona Snow White 106 (ca. 50 gram) 

 Scheepjes Catona Jet Black 110 (ca. 35 gram) 

 Scheepjes Catona Metal Grey 242 (restje) 

 Scheepjes Panda Black Bear 585 (restje) 

 Veiligheidsoogjes 8mm 

 Haaknaald nr. 2,5 en nr. 4 

 Stopnaald 

 Vulling 

 

Afkortingen 

V = vaste 

hstk = halve stok 

stk =  stokje  

L = losse 

A.L. = haak alleen in de achterste lus  

 

Wist je dat… 

…zebra’s zwart-witte strepen hebben ter bescherming van zichzelf? Leeuwen zien 

namelijk alleen zwart-wit en kunnen daardoor moeilijk de zebra’s onderscheiden in een 

rennende kudde. 

Naast bescherming geven de strepen de zebra ook verkoeling; zwarte strepen absorberen 

het licht en de witte strepen weerkaatsen licht. Hierdoor kan er wel 10 graden verschil 

zitten tussen de strepen! Dit zorgt voor afkoeling voor de zebra. 
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Kop 

Dit patroon wordt met haaknaald 2,5 gehaakt, tenzij er anders staat vermeld. 

Je begint bij de snuit. Start met Jet Black 110; 

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. – 9. 1v in elke v    = 30  kleurwissel naar Snow White 106 

10. 3x (8v, 2v samen haken)  = 27 

11. 3x (8v, 2v in de volgende v)  = 30 

12. 3x (9v, 2v in de volgende v)  = 33 

13. 3x (10v, 2v in de volgende v)  = 36 

14. – 17. 1v in elke v   = 36  plaats de oogjes tussen toer 16 en 17 met 9 

tussenvasten 

18. 6x (5v, 2v in de volgende v)  = 42 

19. 6x (6v, 2v in de volgende v)  = 48 

20. 1v in elke v    = 48 

21. 6x (6v, 2v samen haken)  = 42 

22. 1v in elke v    = 42 

23. 1v in elke v    = 42  Start met opvullen 

24. 6x (5v, 2v samen haken)  = 36 

25. 6x (4v, 2v samen haken)  = 30 

26. 6x (3v, 2v samen haken)  = 24 

27. 6x (2v, 2v samen haken)  = 18 

28. 6x (1v, 2v samen haken)  = 12 

29. 6x elke 2v samen haken  = 6 

Naai de overige 6v samen. Hecht af en werk de draadjes netjes weg. 

Breng vervolgens de oogjes een beetje 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 

een beetje aan en maak de draad vast.  

 

Lijf 

Haak met Snow White 106; 

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 
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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. – 16. 1v in elke v   = 54 

17. 6x (7v, 2v samen haken)  = 48 

18. 1v in elke v    = 48 

19. 1v in elke v    = 48 

20. 6x (6v, 2v samen haken)  = 42 

21. 1v in elke v    = 42  start met opvullen 

22. 6x (5v, 2v samen haken)  = 36 

23. 1v in elke v    = 36 

24. 1v in elke v    = 36 

25. 6x (4v, 2v samen haken)  = 30 

26. 1v in elke v    = 30 

27. 1v in elke v    = 30 

28. 6x (3v, 2v samen haken)  = 24 

29. – 33. 1v in elke v   = 24 

34. 4v, 2hst, 12stk, 2hst, 4v   = 24 

Hecht af en laat een lang stuk draad over om de kop op het lijf te naaien. De nek plaats je tussen toer 

16 en 24 van de kop, vul de nek extra stevig op voordat je de nek sluit. LET OP: de 12 stokjes zijn de 

achterkant van de nek. 

 

Oren 

Haak dit gedeelte voor elk oor twee keer, twee met Snow White 106 en twee met Jet Black 110; 

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 

Leg het witte en zwarte rondje met de verkeerde kant op 

elkaar. Haak ze nu samen met 24v. 

Vouw het oortje dubbel en naai het oor (met de witte 

kant naar voren) op de kop ter hoogte van toer 21 en 22 

met 8 tussenvasten. 

 

Haar 

 

Haak met Scheepjes Panda 585 Black Bear en haaknaald nr. 4 

1. Haak een ketting van 23 lossen, keer je werk om   = 23 
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2. 1v in de 2e l vanaf de haaknaald, haak nog 21v, 1 l, keer je werk om  

3. 1v in elke v        = 22 

Naai het haar tussen de oren, over de achterkant van de kop en langs de nek vast. 

 

 

Strepen kop 

 

Deze strepen worden straks op de kop geplaatst. Je haakt elke streep 2x; voor de linker- en de 

rechterzijde van de kop. 

 

Haak de strepen met Jet Black 110; 

 

Streep 1:  

1. Haak een ketting van 7 lossen 

2. Haak 1v in de 2e l vanaf de haaknaald, haak nog 5v 

Laat een stuk draad over en naai de streep aan de zijkant van 

de kop over toer 12 en 13. 

Streep 2:  

1. Haak een ketting van 9 lossen 

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

Laat een stuk draad over en naai de streep aan de zijkant van de kop over toer 15 en 16. 

Streep 3:  

1. Haak een ketting van 11 lossen 

2. Haak 1v in de 2e l vanaf de haaknaald, haak nog 9v 

Laat een stuk draad over en naai de streep aan de zijkant van de kop over toer 19 en 20. 

Streep 4:  

1. Haak een ketting van 7 lossen 

2. Haak 1v in de 2e l vanaf de haaknaald, haak nog 5v 

Plaats deze streep horizontaal achterop de kop, tussen toer 23 en toer 27.  

 

 

Voorpoten 

Start met Jet Black 110; 

1. Haak 6v in een magische ring  = 6 

2. Haak 2v in elke v   = 12 
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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. A.L. 1v in elke v    = 30 

7. 1v in elke v    = 30 

8. 6x (3v, 2v samen haken)  = 24  kleurwissel naar Metal Grey 242 

9. 6x (2v, 2v samen haken)  = 18  vul de hoef stevig op 

10. 1v in elke v    = 18  kleurwissel naar Snow White 106 

11. 3x (4v, 2v samen haken)  = 15 

12. – 30. 1v in elke v   = 15  vul tot halverwege de poot lichtjes op 

Haak de poot met 7v dicht. Plaats vervolgens de voorpoten tussen toer 33 en toer 26 van het lijf (je 

plaatst de poten een beetje scheef naar voren).  

 

Achterpoten  

Start met Jet Black 110; 

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. A.L. 1v in elke v    = 36 

8. 1v in elke v    = 36 

9. 6x (4v, 2v samen haken)  = 30 

10. 6x (3v, 2v samen haken)  = 24  kleurwissel naar Dark Olive 387 

11. 6x (2v, 2v samen haken)  = 18  vul de hoef stevig op 

12. 1v in elke v    = 18  kleurwissel naar Snow White 106 

13. – 28. 1v in elke v   = 18  vul tot halverwege de poot lichtjes op 

Haak het beentje met 9v dicht. Plaats de achterpoten onderaan het lijf tussen toer 1 en toer 9.  

 

Staart 

Start met Panda 585 Black Bear; 

1. Haak 6v in een magische ring  = 6 

2. – 5. 1v in elke v    = 6  

kleurwissel naar Snow White 106 

6. – 9. 1v in elke v    = 6 

10. 3x (1v, 2v in de volgende v)  = 9 

11. – 16. 1v in elke v   = 9 

De staart wordt niet opgevuld. Naai de staart achterop het lijf, ter hoogte van toer 10, vast. 
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Strepen op de rug 

Deze strepen komen straks, onder elkaar, op de rug. Haak alle strepen 1x. 

Haak met Jet Black 110; 

Streep 1: 

1. Haak een ketting van 11 lossen 

2. Haak 1v in de 2e l vanaf de haaknaald, haak nog 9v 

Streep 2:  

1. Haak een ketting van 21 lossen 

2. Haak 1v in de 2e l vanaf de haaknaald, haak nog 19v 

Streep 3:  

1. Haak een ketting van 18 lossen 

2. Haak 1v in de 2e l vanaf de haaknaald, haak nog 16v 

Streep 4:  

1. Haak een ketting van 30 lossen 

2. Haak 1v in de 2e l vanaf de haaknaald, haak nog 28v 

Streep 5:  

1. Haak een ketting van 38 lossen 

2. Haak 1v in de 2e l vanaf de haaknaald, haak nog 36v 

Hecht alle draden niet af, maar gebruik de draad om de strepen 

vast te naaien. Plaats de eerste streep over toer 29 en toer 28 op 

de achterkant van het lijf. Plaats de andere strepen in 

nummervolgorde eronder, met steeds twee toeren tussen de 

strepen.  

Einde. 

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  

 


