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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.

Giraf is een fijne knuffel voor baby’s. Rondom het nekje past een babyhandje en er zitten leuke dingen aan om mee te 
spelen, zoals de oren. Het is leuk om een rammelballetje in het lijfje te stoppen. Het lijfje is gehaakt in tapestry, de kop en 
poten zijn op de normale manier gehaakt. Een super leuk dierenvriendje voor de kleine!

Benodigdheden
Durable Coral, 100% katoen, gemerceriseerd, 50gr/125m
art. 010.6
 - Kleur A: 2239 Brick (1 bol)
 - Kleur B: 2211 Curry (1 bol)
 - Kleur C: 2192 Pale Pink (1 bol)
2x Veiligheidsogen 6 mm, art. 082.D97 kleur 000
Kussenvulling 100 gram, art. 083.28500

Overige benodigdheden
Haaknaald 3,5mm
Stekenmarkeerder
Stopnaald
Schaar

Gebruikte steken en afkortingen
l = losse 
v = vaste
hv = halve vaste 
hst = half stokje
st = stokje

Moeilijkheidsgraad 
Ervaring 

Afmetingen
25x7cm 

Patrooninfo en tips
- Vind je tapestry moeilijk om te haken dan kan het lijfje ook met 1 kleur gehaakt worden en haak je losse stippen die je  
  op het lijfje vastnaait.
- Gebruik een stekenmarkeerder om het begin van elke toer te markeren.

Werkbeschrijving
Oren 2x:
Haak met kleur C in een magische cirkel: 
3x 1v, 2x 1hst, 3x 1st, 2x 1hst, sluit met 1hv in 1ev. Knip draad lang genoeg af om aan kop te bevestigen. 

Hoorntjes 2x: (dit is best even een priegelwerkje)
Haak met kleur A 6v in een magische cirkel
toer 1: 6v (6)
toer 2: haak steeds 2 samen (3)
toer 3: v (3)
Hecht af, knip draad lang genoeg af om aan kop te bevestigen.
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Kop:
Haak met kleur C 6v in magische cirkel.
toer 1: 2v in elke v (12)
toer 2: 2v in elke 2ev (18)
toer 3-5: v (18)
toer 6: ga verder met kleur B, haak 2v in elke 3ev (24)
toer 7-9: v (24)
toer 10: 2v in elke 4ev (30)
toer 11-12: v (30)
toer 13: 2v in elke 5ev (36)
toer 14-15: v (36)
toer 16: haak elke 4e en 5e samen.
toer 17: haak elke 3e en 4e samen.
Bevestig de oogjes tussen toer 10&11 met 7v ertussen.
Bevestig de oortjes tussen toer 12&13 aan weerszijden van de oogjes met 9v ertussen.
Bevestig de hoorntjes tussen toer 14&15, tussen de oortjes met 3v ertussen. 
Knoop de oogjes en hoorntjes stevig vast aan de binnenkant van de kop zodat ze er niet afgetrokken kunnen worden. 
Gebruik veiligheidsoogjes en test of ze stevig vast zitten.
toer 18: haak elke 2e en 3e samen. 
Vul de kop met kussenvulling.
toer 19: haak elke 1e en 2e samen tot het gat helemaal dicht zit, hecht de draad af.

Lijf:
Haak met kleur C 6v in magische cirkel.
toer 1: 2v in elke v (12)
Vanaf nu haak je met 2 kleuren in tapestry
toer 2: 2v in elke 2ev, haak elke 1v met B, elke 2v met A (18)
toer 3: 2v in elke 3ev, 1B, 1A, 2A (24)
toer 4: 1B, 1A, 1A, 2A (30)
toer 5: 1B, 1A, 1A, 1A, 2A (36)
toer 6: 2v in elke 6e, haak de hele toer met B (42)
toer 7: 1B, 1A, 1A, 1A, 1B, 1A, 2A (48)
toer 8: 1B, 1A, 1A, 1A, 1B, 1A, 1A, 2A (54)
toer 9: 1B, 3x 1A, 1B, 4x 1A (54)
toer 10: 1B, 1B, 1A, 1A, 1B, 1B, 3x 1A (54)
toer 11: v, haak de hele toer met B (54)
toer 12: 1B, 3x 1A, 1B, 2x 1A, 2A samen haken (48)
toer 13: 1B, 3x 1A, 1B, 3x 1A (48)
toer 14: 1B, 3x 1A, 1B, 1A, 2A samen haken  (42)
toer 15: 1B, 2x 1A, 2x 1B, 1A, 1B (42)
toer 16: v, haak de hele toer met B (42)
toer 17: 2x 1A, 2x 1B, 2x 1A, 1B (42)
toer 18: 3x 1A, 1B, 2x 1A, 1B  (42)
toer 19: 3x 1A, 1B, 2A samen haken, 1B (36)
toer 20: 2x 1B, 1A, 3x 1B (36)
toer 21: 2B samen haken, 2x 1B, 2x 1A (30)
toer 22: 1A, 2B samen haken, 2x 1A (24)
toer 23: 1A, 1c, 2A samen haken (18)
toer 24: 1A, 2B, 1B (18)
toer 25: v, haak de hele toer met B (18)
Vul lijf met kussenvulling
toer 26: 2B samen haken, 2x 1A, 2A samen haken, 3x 1B, 2A samen haken, 2x 1B, 3x 1A, 2x 1B (15)
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toer 27: 3x 1A, 3x 1B, 2x 1A, 3x 1B, 2x 1A, 2x 1B (15)
toer 28: 3x 1A, 2x 1B, 3x 1A, 1B, 1A, 2x 1B, 1A, 2x 1B (15)
toer 29: 5x 1B, 2x 1A, 2x 1B, 2x 1A, 4x 1B (15)
toer 30: 9x 1B, 3x 1A, 2x 1B, 1A (15)
toer 31: 2x 1A, 2x 1B, 2x 1A, 9x 1B (15)
toer 32: 2x 1A, 2x 1B, 3x 1A, 1B, 1A, 3x 1B, 1A, 2x 1B (15)
toer 33: 2x 1A, 3x 1B, 2x 1A, 1B, 2x 1A, 1B, 2x 1A, 2x 1B (15)
Knip draad lang genoeg af om aan kop te bevestigen. Naai de onderkant van de kop tussen de 10 en 15e toer vast aan de 
nek. 

Pootjes 2x:
Haak met A 6v in magische cirkel.
toer 1: 2v in elke v (12)
toer 2: 2v in elke 2ev (18)
toer 3-5: v (18)
toer 6: ga verder met B, v (18)
toer 7: haak elke 2e & 3e samen (12)
toer 8-14: v (12)
toer 15: haak elke 2e en 3e samen (8)
toer 16-18: v (8)
Vul pootje op en maak nog een pootje.
Knip draad lang genoeg af om aan onderkant lijf te bevestigen. Naai de pootjes aan de onderkant van het lijf. 

Veel speel- en knuffelplezier gewenst lieve baby’s!

NB: Laat je baby niet zonder toezicht met de knuffel spelen ivm kleine onderdelen. 


