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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en 
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Een flamingo aan de muur. Door het zachte, Cosy fine, garen heeft ze een extra groot aaibaarheidsgehalte. Al blijft ze, 
ondanks haar schattigheid, ook een tikkeltje eigenwijs de wereld in kijken vanaf haar plekje aan de muur. Daar is ze 
tenslotte een flamingo voor! 

Benodigdheden
Durable Cosy fine, 58% katoen & 42% polyacryl, 50gr/105m
art. 010.67
 - Kleur A: 2239 Brick (1 bol)
 - Kleur B: 2237 Charcoal (1 bol)
 - Kleur C: 326 Ivory (1 bol)
 - Kleur D: 2192 Pale Pink (1 bol)
2x Veiligheidsogen 10 mm, art. 082.D99 kleur 000
Kussenvulling, art. 083.28500

Overige benodigdheden
Haaknaald 4mm
Stekenmarkeerder
Toerenteller
Stopnaald
Schaar

Gebruikte steken en afkortingen
l = losse
v = vaste 
st = stokje
hst = half stokje 
dst = dubbel stokje
2v = meerderen ( haak 2 vasten in 1 vaste)
2v sh = minderen (sh = samen haken, haak 2 vasten van de vorige toer samen tot 1 vaste)

Moeilijkheidsgraad 
Ervaring 

Afmetingen
50cm lang van snavel tot onderkant nek x 8cm breed onderkant nek 

Patrooninfo en tips
Haak je ‘los’ dan is het beter om met haaknaald 3,5 of 3 te haken. Het is niet mooi als er grote gaten ontstaan in het 
haakwerk omdat de vulling er dan uit kan gaan steken. Ook kan de kop dan teveel gaan hangen. Gaat de kop alsnog 
teveel hangen dan zou je een ijzerdraad door de nek kunnen steken.

Werkbeschrijving
Begin met kleur B:
Haak 6 vasten in een magische cirkel (6)
toer 1: v (6)
toer 2: 2v in elke 2ev (9)
toer 3: vasten (9) 
toer 4: 3v in elke 3ev (15)
toer 5: v (15)
toer 6: v (15)
toer 7: 2v, 4x 1v, 2v, 3x 1v, 2v, 4x 1v, 2v (19)
toer 8: v (19)
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Ga verder met kleur D:
toer 9: v (19)
toer 10: 7x 1v, 2v, 1v, 2v, 1v, 2v, 7x 1v (22)
toer 11: 10x 1v, 2v, 2v, 10x 1v (24) 
toer 12: v (24)
toer 13: 10x 1v, 2sh, 2sh, 10x 1v (22)
toer 14 t/m 17: v (22) 

Ga verder met kleur C: 
toer 18: v (22)
toer 19: 2x 1v, 2sh, 3x 1v, 2sh, 1v, 2sh, 1v, 2sh, 3x 1v, 2sh, 2x1v (17)
toer 20: v (17)

Ga verder met kleur A:
toer 21: 2v in elke v (34)
toer 22: v (34)
Vouw de snavel zo dubbel dat de ‘bobbel’ van toer 11 aan de bovenkant zit. Naai met de stopnaald aan weerszijden van 
de snavel een streep in kleur B. Begin bij de punt in de kleur B van de snavel (toer 8) en eindig bij de 1e toer kleur C (toer 
18) 
toer 23: v (34)
toer 24: 2v in elke 3ev, eindig met 1v (45) 
toer 25 t/m 35: v (45)
toer 36: 20x 1v, 10x 2sh, 5x 1v (35) 

Bevestig de veiligheidsoogjes aan weerszijden van de kop tussen toer 24 en 25 met 10v ertussen. 
toer 37: *v, v, 2 sh*, herhaal 4x tussen de * en haak vervolgens 15v (30)
toer 38: 15x 1v, 5x 2sh, 5x 1v (25)
toer 39: herhaal tot eind van de toer: 1v, 2sh, eindig met 1v (17)

Vul de snavel en de kop op met vulling
toer 40 t/m 63: v (17) 
toer 64: 2x 1v, 2v, 5x 1v, 2v, 5x 1v, 2v, 2x 1v (20) 
toer 65 t/m 100: v (20) 

Vul de nek op met vulling
toer 101: *2v, 4x 1v*, herhaal 3x tussen de * (24) 
toer 102: v (24)
toer 103: *2v, 5x 1v*, herhaal 3x tussen de *: 2v, 5x 1v (28)
toer 104: 19x 1v, 8x 1hst, 1v (28)
toer 105: 18x 1v, 2v, 8x 1hst, 2v (30)
toer 106: v (30)

Vul de nek op met vulling
toer 107: 16x 1v, 2v, 12x 1hst, 2v (32)
toer 108: v (32)
toer 109: 16x 1v, 2v, 14x 1hst, 2v (34)
toer 110: v (34)

Vul het laatste gedeelte van de nek licht op en vouw de onderkant zo dubbel dat de stokjes aan de voorkant komen te 
zitten
toer 111: haak de dubbelgevouwen onderkant met 16 vasten aan elkaar
Hecht de draad af 
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Veren: 
De veren haak je rondom een ketting van lossen. Eerst haak je aan de ene kant van de lossen en vervolgens ga je aan de 
andere kant weer verder. Je begint in de 11e losse te haken en gaat dan verder in de 10e, 9e etc tot de 1e. Daar haak je 
3v in en dan ga je aan de andere kant in de 2e losse weer verder tot je bij de 11e losse bent aangekomen.

Haak met kleur C 13 lossen
toer 1: 2st in 11e l, 3x 1 dst, 3x 1st, 3x 1hs, 3v in 1e l, 3x 1hst, 3x 1st, 3x 1dst, 2st in 11e l, sluit met 1hv in 13e l. 
Knip draad lang genoeg af om aan achterkant van de flamingo te bevestigen. 
Haak nog 3 veren in de kleur C en 4 veren in de kleur D
Naai met een stopnaald de veren onderaan de nek vast. Naai ze zo aan de achterkant vast dat 2 veren kleur C en 2 veren 
kleur D aan allebei de zijden van de nek tevoorschijn komen. 
Naai met de stopnaald een draad (in kleur A) door 3 vasten aan de achterkant door de nek. Doe dit ter hoogte van toer 
65.  Knoop de uiteinden van het draad op een centimeter van de nek stevig vast. Dit is het haakje om de flamingo op te 
hangen aan de muur. 
Hang de flamingo op een leuk plekje aan de muur. 

 


