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Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van Ak At Home in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
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Met zijn lange armen en benen slingert aap door het huis. Hij hangt het liefst overal aan en dat kan ook heel makkelijk 
doordat er magneetjes in zijn armen en benen zitten. Maar het allerliefst hangt hij aan de nek van een kind om zo samen 
de wereld te ontdekken. Hij is knuffelzacht door het teddy garen. 
Lengte aap: 60 cm lang bij 10 cm breed, met armen wijd 63 cm breed

Nodig: 
Haaknaald 4,5
3 Durable Teddy Honey  2179  010.81 
1 Durable Cosy fine Coffee 385  010.67 
1 Durable Cosy fine Camel 2209 101.67 
1 Durable Cosy fine Pale pink 2192  010.67
schaartje
stopnaald
100 gr kussenvulling
6 magneetjes (te koop bij bloemisterij) of klittenband

Gebruikte steken:
l = losse
hv = halve vaste
v = vaste 
sh = samen haken
kl = keerlosse

Patroon: 
Lijf:
Haak met Teddy Honey  9 lossen
Toer 1: 3v in 8e losse, 6x 1v, 3v in 1e losse, ga verder aan andere kant van lossenketting, 6x 1v, (18)
Toer 2: 2v in elke 3e (24)
Toer 3: 2v in elke 4e (30)
Toer 4: 2v in elke 5e (36)
Toer 5-11: v (36)
Toer 12: haak elke 4e en 5e samen (30)
Toer 13-16: v (30)
Toer 17: haak elke 3e en 4e samen (24)
Toer 18-24: v (24)
Toer 25: haak elke 2e en 3e samen (18)
Vul op met kussenvulling
Toer 26: haak elke 1e en 2e samen, haak net zolang door tot de opening dicht zit, hecht draad af

Achterkant oogjes: 
Haak met Pale pink 9l
Toer 1: 3v in 8e l, 6x 1v, 3 in 1e l, haak verder aan andere zijde van de lossenketting  6x 1v
Toer 2: 2v, 1v, 2v, 6x 1v, 2v, 1v, 2v, 6x 1v
Toer 3: 1v, 2v, 2v, 2v, 8x 1v, 2v, 2v, 2v, 7x 1v
Knip draad lang af om later vast te naaien aan het hoofd, hecht af

Oogjes: 
Haak met Coffee 6v in magische cirkel
Toer 1: ga verder met Camel, haak 1hv in elke v gevolgd door 1l
Naai met de stopnaald 2 streepjes Pale pink links boven op het oog 
Naai de oogjes zo op de achterkant vast dat aan de beide buitenkanten en de bovenkant nog 1 toer vasten van de 
achterkant te zien is. 
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Kop:
Haak met Teddy Honey 6v in magische cirkel
Toer 1: 2v in elke v (12)
Toer 2: 2v in elke 2e v (18)
Toer 3: 2v in elke 3e v (24)
Toer 4: 2v in elke 4e v (30)
Toer 5: 2v in elke 5e v (36)
Toer 6: 2v in elke 6e v (42)
Toer 7: 2v in elke 7e v (48)
Toer 8: 2v in elke 8e v (54)
Toer 9 - 12: v (54)
Toer 13: 7e en 8e sh (48)
Toer 14: 6e en 7e sh (42)
Toer 15: 5e en 6e sh (36)
Toer 16: 4e en 5e sh (30)
Toer 17: 3e en 4e sh (24)
Toer 18: 2e en 3e sh (18)
Naai de achterkant van de oogjes net boven de 6v van het midden vast met een stopnaald. 
Vul de kop op.
Toer 19: 1e en 2e sh (12), haak zo door tot het gat dicht is
Knip de draad lang genoeg af om aan het lijf te bevestigen
Naai de kop aan de bovenkant van het lijf stevig vast

Snoet:
Haak met Pale pink 9 lossen
Toer 1: 3v in 8e losse, 6x 1v, 3v in 1e losse, haak verder aan de andere zijde van de lossenketting 6x 1v 
Toer 2: 2v, 1v, 2v, 6x 1v, 2v, 1v, 2v, 6x 1v
Toer 3: 1v, 2v, 1v, 2v, 8x 1v, 2v, 1v, 2v, 7x 1v
Toer 4: 1v, 2v, 1v, 2v, 1v, 2v, 8x 1v, 2v, 1v, 2v, 1v, 2v, 7x 1v
Toer 5 – 7: v
Knip draad lang genoeg af om vast te maken aan kop, hecht af. 
Vul op met kussenvulling. 
Naai de snoet met een stopnaald zo op de kop dat de bovenkant van de snoet onder de oogjes, net over de achterkant 
van de oogjes komt te zitten. 

Neus:
Haak met Pale pink 2l 
Toer 1: 2v in 1e l, 1kl, keer het werk
Toer 2: 2v, 2v, 1kl, keer het werk
Toer 3: 2v, 1v, 1v, 2v, 1kl, keer het werk
Toer 4: 2v, 4x 1v, 2v, 1kl, keer het werk
Toer 5: 2v, 6x 1v, 2v, 1kl, keer het werk
Toer 6: 2v, 8x 1v, 2v, 1kl keer het werk
Knip draad op 50 cm af en ga verder met Camel
Toer 7: haak v in achterste lus
Hecht de draad af en vouw toer 7 naar binnen toe
Ga verder met het 50 cm draad Pale pink. Naai met een stopnaald de 2 uiteinden van toer 6 aan elkaar vast. Naai het 
midden van toer 6 vast aan deze twee uiteinden. 
Naai het neusje aan de snoet vast. De voorkant van het neusje op toer 3 van de snoet en de achterkant van het neusje op 
toer 6 van de snoet. 
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Oren: 
Binnenkant oor:
Ga verder met Camel en haak 5 lossen
Toer 1: 3v in 4e losse, 2x 1v, 3v in 1e losse, ga aan andere kant van de lossenketting verder 2x 1v
Toer 2: 2v, 1v, 2v, 2x 1v, 2v, 1v, 2v, 2x 1v
Toer 3: 1v, 2v, 1v, 2v, 4x 1v, 2v, 1v, 2v, 3x 1v
Hecht de draad af
Maak nog 1  binnenkant oor

Buitenkant oor: 
Ga verder met Pale pink
Herhaal toer 1 – 3 binnenkant oor
Toer 4: 2x 1v, 2v, 1v, 2v, 2v, 6x 1v, 2v, 1v, 2v, 4x 1v
Leg de binnenkant oor in de buitenkant oor en haak ze aan elkaar vast met vasten. Haak de 2v van toer 4 in 1 Camel van 
het binnenoor (dus 2v pale pink in 1 camel)
Knip de draad lang genoeg af om het oor aan de kop te bevestigen 
Naai het oor aan de zijkant van de kop vast
Maak zo nog 1 buitenkant oor

Arm:  
Haak met Pale pink 6v in magische cirkel 
Toer 1: 2v in elke v (12)
Toer 2-4: v (12)
Toer 5: haak in 1e v een hst en st, haak in volgende v een st en hst, 10x 1v (14)
Toer 6: hst, st, st, hst, 10x 1v (14)
Toer 7: 2sh, 2sh, 10x 1v (12)
Toer 8: v (12)
Toer 9: ga verder met teddygaren, v (12)
Stop twee magneetjes in het handje en vul de opening van het handje heel licht op met kussenvulling zodat de 
magneetjes niet naar de arm kunnen gaan 
Toer 10-40: v (12)
Knip de draad lang genoeg af om aan het lijf te bevestigen
Maak zo nog 1 arm 
Naai de armen aan de bovenkant aan weerszijden van het lijf stevig vast. Let op: de smalle kanten van het lijf zijn de 
zijkanten. 

Been: 
Haak met Pale pink 6v in magische cirkel
Toer 1: 2v in elke v (12)
Toer 2: 2v in elke 2e (18)
Toer 3-5: v (18)
Toer 6: haak in 1e v een hst en st, en in volgende v een st en hst, 16x 1v (20)
Toer 7: hst, st, st, hst, 16x 1v (20)
Toer 8: 2sh, 2sh, 16x 1v (18)
Toer 9: haak elke 2e en 3e samen (12)
Toer 10: ga verder met teddygaren, v (12)
Stop het magneetje in het voetje en vul de opening van het voetje heel licht op met kussenvulling zodat het magneetje 
niet naar de been kan gaan
Toer 11-36: v (12)
Knip de draad lang genoeg af om aan het lijf te bevestigen
Maak zo nog 1 been 
Naai de benen aan de onderkant van het lijf stevig vast 


