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AFMETING
Lengte: zittend ca. 40 cm

MATERIAAL
Schachenmayr Catania Grande, bolletje van 50 g
ca. 50 g ≈ 63 m
kl 03105 (natur)  1 bolletje
kl 03212 (sand)   1 bolletje
kl 03110 (schwarz)  1 bolletje (voor de ogen)
De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon verschil-
len.

vulwatten
1 haaknld 6 mm
1 markeerring (MM)
1 borduurnaald

PROEFLAPJE
Stokjes: 
12 st en 10 t = 10 x 10 cm

BASISTECHNIEKEN
Haaksteken:
hvs, ls, vs, st

Halve stokjes en vasten in toeren:
Aan het begin van de toer als vervanging voor de 1e s bij vs 
1 ls, bij hst 2 ls haken (= vervangende s).
Aan het einde van de toer de toer met 1 hvs in de bovenste 
vervangende s sluiten. 
Indien niets anders vermeld wordt, in elke s van de vorige 
toer 1 s haken.
Voor een beter overzicht bij de 1e s van elke t een markeer-
ring vastzetten.

1 s verdubbelen: 2 s in dezelfde steek haken.

1 s minderen: 2 s samen doorhalen.

Jacquardtechniek:
Binnen de toer met twee draden in verschillende kleuren 
werken. De draad waarmee niet gewerkt wordt, de draad 
aan de binnenkant van de toer meenemen.
Bij het wisselen van de kleuren binnen de toer de laatste s 
van een kleurvlak al met de draad in de volgende kleur 
doorhalen; bij vasten de 2 op de nld liggende lussen, bij hst 
de 3 op de nld liggende lussen samen met de draad in de 
volgende kleur doorhalen.

Jacquardpatroon:
Nach dem Zählmuster in toeren haken. 1 Kästchen = 1 s.
Die 1e tot 32 Rd 1x haken.

Magic loop:
De draad tot een lus leggen. Het korte uiteinde verloopt 
naar onderen toe, de werkdraad naar boven. Met de haak-
nld van rechts naar links in de lus steken en de draad door-
halen. Het kruispunt van de draden met de middelvinger en 
de duim vasthouden, een omslag maken en door de lus op 
de naald leggen.
Dan volgens de 1e toer haken en het korte uiteinde aan-
trekken om de ring te sluiten. Draadje instoppen.

INSTRUCTIES
Lijfj e
Met Natur 26 ls haken en met 1 hvs in het rond sluiten, dan 
hst in toeren in jacquardtechniek volgens het telpatroon 
haken, daarbij als volgt s meerderen:
1e toer en 11e toer: zonder meerderingen haken = 26 hst.
12e toer: de 1e en laatste s verdubbelen = 28 hst.
13e toer: de 1e en laatste s verdubbelen = 30 hst.
14e toer: de 1e s, de 2e s en de laatste s verdubbelen = 
33 hst.
15e toer: de 1e en laatste s verdubbelen = 35 hst.
16e toer: de 1e en laatste s verdubbelen = 37 hst.
17e toer: de 1e s, de voorlaatste s en de laatste s verdubbe-
len = 40 hst.
18e toer: de 1e en laatste s verdubbelen = 42 hst.
19e toer: de 1e s, de 2e s en de laatste s verdubbelen = 
45 hst.
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20e toer: de 1e en laatste s verdubbelen = 47 hst.
21e toer: de 1e en laatste s verdubbelen = 49 hst.
22e toer: de 1e en laatste s verdubbelen = 51 hst.
23e toer: de 1e s, de voorlaatste s en de laatste s verdubbe-
len = 54 hst.
24e toer: de 1e en laatste s verdubbelen = 56 hst.
25e tot 27e toer: zonder meerderingen haken = 56 hst.
28e toer: de 1e en laatste s verdubbelen = 58 hst.
29e toer: de 1e en laatste s verdubbelen = 60 hst.
30e tot 32e toer: zonder meerderingen haken = 60 hst.
Draad niet afknippen, nu de buik verder haken.

Buik
Met Natur hst in toeren haken, daarbij aan het begin van de 
32e toer van het lijfje beginnen.
1e toer: in de s van de vorige t maar alleen in de achterste 
stekenlus insteken:  28 hst, 1 s minderen, vanaf  1x her-
halen = 58 hst.
2e toer: weer in beide stekenlussen insteken,  27 hst, 1 s 
minderen, vanaf  1x herhalen = 56 hst.
Draad afknippen en instoppen.

Kop 
Met Natur als volgt in toeren haken:
1e toer: bij de ls van het lijfje 26 vs haken.
2e toer: 11 vs, 2x 1 s verdubbelen, 1 vs, 2x 1 s verdubbelen,  
10 vs = 30 vs.
3e toer: 12 vs, in de volgende 6 vs 2 hst, 12 vs = 36 vs.
4e toer: 12 vs; 1 s minderen, 1 vs, 1 s minderen, 2 vs, 1 s 
minderen, 1 vs, 1 s minderen; 12  vs = 32 vs.
5e tot 7e toer in jacquardtechniek haken.
5e toer: met Natur 3 vs, met Sand 3 vs; met Natur 20 vs; 
met Sand 3 vs, met Natur 3 vs = 32 vs.
6e toer: met Natur 4 vs, met Sand 2 vs; met Natur 6 vs, 8 
hst, 6 vs; met Sand 2 vs, met Natur 4 vs = 32 s.
7e toer: met Natur 5 vs, met Sand 2 vs; met Natur 18 vs; 
met Sand 2 vs, met Natur 5 vs = 32 vs.
Met Natur verder haken.
8e toer: vs haken = 32 vs.
9e toer: 14 vs, 2x 1 s minderen, 14 vs = 30 vs. 
10e toer: 12 vs, 3x 1 s minderen, 12 vs = 27 vs.
11e toer: 11 vs, 3x 1 s minderen, 10 vs = 24 vs.
12e toer: 11 vs, 1x 1 s minderen, 11 vs = 23 vs.
13e toer: 11x 1 s minderen, 1 vs = 12 vs.
14e toer: 6x 1 s minderen = 6 vs.
Draad afknippen en instoppen.

Oor (2x)
Met Natur 2 ls haken. Dan vs in toeren haken.
1e toer: 6 vs in de 2e ls.
2e toer: 2 vs, 2x 1 s verdubbelen, 2 vs = 8 vs.
3e toer: zonder meerderingen haken = 8 vs.
4e toer:  2 vs, 2x 1 s verdubbelen, vanaf  1 x herhalen = 12 vs.
5e toer: zonder meerderingen haken = 12 vs.
6e toer:  2 vs, 2x 1 s verdubbelen, vanaf  2 x herhalen = 
18 vs.

7e tot 9e toer: vs haken = 18 vs.
10e t: 9x 1 s minderen = 9 vs.
11e toer: vs haken = 9 vs.
Draad afknippen en instoppen.

Poot (4x)
Met Natur met een magic loop beginnen.
In hst in toeren haken.
1e toer: 9 hst in de ring haken en in het rond sluiten.
2e tot 12e toer: met gelijkblijvend aantal s haken = 9 hst.
Draad afknippen en instoppen.

Hoorn (2x)
Met Sand met een magic loop beginnen.
In vs in toeren haken.
1e toer: 12 vs in de ring haken en in het rond sluiten.
Draad afknippen en de s aan de bovenkant bijeentrekken. 
De draad instoppen.

Staart
Met Sand 4 ca. 25 cm lange draden afknippen. De draadjes 
knopen, zodat de uiteinden ca. 4 cm uitsteken.
In de ring heel dicht naast elkaar vs haken. De ring voor de 
helft vouwen en in het midden bij ca. 8 cm bijeentrekken.

AFWERKING
Kop en lijfje opvullen, dan de naad bij de buik en bij de kop 
sluiten.
De poten niet vullen. 2 voorpoten en 2 achterpoten bij de 
korte randen van de buik vastnaaien, hiervoor de bovenkant 
dubbelleggen en tegelijkertijd de naad bij de poten sluiten.
De staart ca. 8 cm boven de onderkant van het lijfje mid-
denachter vastnaaien.
De oren aan beide kanten bij de kop vastnaaien, hiervoor 
de rand dubbelleggen en de naad sluiten. 
De hoorns tussen de oren op de kop vastnaaien.
Met zwart aan de zijkant van de kop 2 ogen borduren.
Voor de manen met Sand 24 draden van ca. 13 cm lengte 
afknippen. Steeds 2 draden op elkaar leggen en aan de bo-
venkant bij de kop middenachter 12 franjes vastknopen
(zie foto).

AFKORTINGEN
hvs = halve vaste
heeng  = heengaand
ls = losse(n)
s  =  steek (steken)
vs = vaste(n)
terugg  = teruggaand
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Telpatroon

Uitleg tekentjes

 = 1 hst met Natur

 = 1 hst met Sand

26 steken
1e s = begin van de toer
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