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Benodigdheden 
 

- Scheepjes Stone Washed Boulder Opal 804 

- Scheepjes Stone Washed Moon Stone 801  

- Scheepjes Stone Washed Coral 816 

- Haaknaald nr. 3 

- Rammeltje  

- Veiligheidsoogjes 9mm 

- Fiberfill 

- Stopnaald  

 

 

Kop en handvat 

1. Haak 6v in een magische ring = 6 

2. 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. 1v in elke v    = 36 

8. 6x (5v, 2v in de volgende v)  = 42 

9. – 15. 1v in elke v   = 42  plaats de veiligheidsoogjes tussen toer 

10 en 11 met 7 tussenvasten 

16. 6x (5v, 2v samen haken)  = 36 

17. 6x (4v, 2v samen haken)  = 30 

18. 6x (3v, 2v samen haken)  = 24 

19. 3x (6v, 2v samen haken)  = 21  vul de kop op en plaats het rammeltje in 

de kop, blijf vanaf nu stevig opvullen tijdens het verder haken. 

20. 1v in elke v    = 21 

21. 1v in elke v    = 21  hierna kleurwissel naar Moon Stone  

22. – 23. 1v in elke v   = 21  hierna kleurwissel naar Boulder Opal  

24. – 27. 1v in elke v   = 21  hierna kleurwissel naar Moon Stone  

28. – 29. 1v in elke v   = 21  hierna kleurwissel naar Boulder Opal  

30. – 33. 1v in elke v   = 21  hierna kleurwissel naar Moon Stone  

34. – 35. 1v in elke v   = 21  hierna kleurwissel naar Boulder Opal  

36. – 39. 1v in elke v   = 21  hierna kleurwissel naar Moon Stone  

40. – 41. 1v in elke v   = 21  hierna kleurwissel naar Boulder Opal  

42. 1v in elke v    = 21 

43. 3x (5v, 2v samen haken)  = 18 

44. 6x (1v, 2v samen haken)  = 12 
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45. 6x elke 2v samen haken  = 6 

Hecht af en naai de overige 6v samen. Werk de draad netjes weg. 

Snavel 

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. 1v in elke v    = 15 

5. 1v in elke v    = 15 

6. 3x (4v, 2v in de volgende v)  = 18 

7. 1v in elke v    = 18 

8. 1v in elke v    = 18 

9. Haak deze toer als volgt: 2x (1v, 2hst, 1stk, 2hstk, 1v, 2hv) = 18 

Hecht af. Het snaveltje wordt niet  opgevuld. Laat een stuk draad over om de snavel twee 

toeren onder de ogen vast te maken.  

 

Afwerking: 

Breng de oogjes iets dichter naar elkaar toe door 

een draad van de ene oog naar de andere te 

brengen en weer terug, trek voorzichtig aan en 

maak de draad vast. Werk de draadjes netjes weg. 

Knip twaalf draadjes van ongeveer 8cm. Haal ze –

met twee tegelijk-  als een lusje door de steek van 

de tweede toer van de kop, en haal de draadjes 

door de lus heen. Strek stevig aan.  
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