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Mijn naam is Teddy. Door het Durable Teddy garen ben ik extra zacht en knuffelig. En ik ben al best groot, zo raak ik ook
niet snel kwijt. In mijn rugzak kun je kleine dingetjes stoppen om mee te nemen. Ik hou ervan om op avontuur te gaan
maar lekker in bed liggen doe ik ook heel graag. Je kunt mij in allemaal verschillende kleuren haken, kijk maar eens
welke kleuren er nog meer zijn in het Teddy garen.
Benodigdheden
5x Durable Teddy, art. 010.81 kleur 2134
1x Durable Cosy fine, art. 010.67 kleur 2134
1x Durable Coral mini, art. 010.71 kleur 325
2x Veiligheidsogen 8mm, art. 082.D98 kleur 000
Kussenvulling 200 gram, art. 083.28500
Evt. 2 magneetjes voor in de handjes
Stekenmarkeerder
Haaknaald 5mm
Toerenteller
Stopnaald
Schaar
Patrooninfo en tips
- De knuffel is ongeveer 55 cm lang van onderkant laars tot bovenkant muts
- Gebruik een stekenmarkeerder om elke nieuwe toer aan te geven
- Haak je ‘los’ dan is het mooier om met haaknaald 4,5 te haken. Belangrijk is dat er geen grote gaten ontstaan in het
haakwerk. Maak eventueel een proef stukje.
- Sommige toeren haak je in de achterste lus. Je haakt dan niet door de hele lus maar alleen in de achterste lus en
daardoor krijgt het haakwerk een klein randje aan de voorkant. De volgende toeren haak je gewoon weer door beide
lussen.
- Bij het Teddy garen is het niet goed te zien waar de steken van de vorige toer zitten. Je haakt de toeren daarom op
gevoel. Het maakt niet uit als er soms wat ruimte meer of minder tussen de steken zit want dat zie je niet. Het is wel
belangrijk om het aantal steken tijdens elke toer mee te tellen voor het juiste aantal. Op gevoel meerder en minder je
tijdens deze toeren. Met minderen sla je steeds 1 steek van de vorige toer over ipv twee samen haken.
Gebruikte steken
hv = halve vaste
v = vasten
l = losse
hst = half stokje
st = stokje
2v = 2 vasten in 1 vaste van de vorige toer
sh = samen haken, je haakt 2 vasten van de vorige toer samen zodat je gaat minderen
Lijfje
Haak met durable Teddy 6 v in een 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: 2v in elke 9e v (60)
toer 10 – 14: v (60)
toer 15: haak elke 9e en 10e v samen (54)
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toer 16: v (54)
toer 17: haak elke 8e en 9e v samen (48)
toer 18 – 19: v (48)
toer 20: haak elke 7e en 8e v samen (42)
toer 21 – 22: v (42)
toer 23: haak elke 6e en 7e v samen (36)
toer 24 - 25: v (36)
toer 26: haak elke 5e en 6e v samen (30)
toer 27 – 33: v (30)
toer 34: haak elke 4e en 5e v samen (24)
toer 35: v (24)
toer 36: haak elke 3e en 4e samen (18)
Vul het lijf op met kussenvulling
toer 37: haak elke 2e en 3e samen (12)
toer 38: haak elke 1e en 2e samen (6)
Knip de draad af en hecht af
Hoofd
Haak met teddy en haaknaald 5: 6v in een magische cirkel
toer 1: haak 2v in elke v (12)
toer 2: haak 2v in elke 2e v (18)
toer 3: haak 2v in elke 3e v (24)
toer 4: haak 2v in elke 4e v (30)
toer 5: haak 2v in elke 5e v (36)
toer 6: haak 2v in elke 6e v (42)
toer 7 – 15: v (42)
toer 16: haak elke 5e en 6e samen (36)
toer 17: haak elke 4e en 5e samen (30)
toer 18 -20: v (30)
toer 21: haak elke 3e en 4e samen (24)
toer 22: haak elke 2e en 3e samen (18)
Bevestig de oogjes in toer 15 met 7 vasten tussen beide oogjes
toer 23: v (18)
toer 24: haak elke 1e en 2e samen (12)
Vul de muts en het hoofd stevig op met kussenvulling
toer 25: haak 2 samen tot het gat dicht is
Knip de draad af en hecht af
Oren
Haak 11 lossen (11e losse is een keerlosse)
toer 1 – 5: haak 10 v, keer het werk (10)
toer 6: haak vasten en 2 v in de eerste en laatste steek, keer het werk (12)
toer 7: v (12)
toer 8: haak vasten maar sla halverwege 2x een steek over om te minderen (10)
toer 9: haak vasten maar sla halverwege 1 steek over om te minderen (9)
toer 10: haak vasten maar sla halverwege 1 steek over om te minderen (8)
toer 11 -21: vasten (8)
toer 22: haak vasten maar sla halverwege 1 steek over om te minderen (7)
toer 23: haak vasten maar sla halverwege 1 steek over om te minderen (6)
toer24: haak vasten maar sla halverwege 1 steek over om te minderen (5)
toer 25: haak vasten maar sla halverwege 1 steek over om te minderen (4)
Hecht af
Haak op dezelfde manier een tweede oor
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Arm
Haak met durable cosy fine 6v in magische cirkel
toer 1: haak 2v in elke v (12)
toer 2: haak 2v in elke 2e v (18)
toer 3 – 5: v (18)
toer 6: haak in eerste v een hst en st, in volgende v een st en hst, haak vervolgens nog 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 durable teddy en haak v (12)
toer 11 – 18: v (12)
Vul handschoen licht op met kussenvulling. Stop evt een magneetje in het handschoentje
toer 19 – 35: v (12)
Vul arm licht op met kussenvulling
toer 36 – 40: v (12)
toer 41: 2x 1v, vouw bovenkant zo dubbel dat de duim van de handschoen aan de zijkant zit. Haak de bovenkant dicht
door beide zijden samen te haken met 5v.
Hecht af en knip de draad lang genoeg af om hem aan het lijf vast te kunnen naaien
Haak op dezelfde manier een tweede arm
Been
Begin met het haken van een spiraal. Haak de steken rondom om een ketting van lossen, begin aan de ene kant en ga
verder aan de andere kant:
Haak met durable cosy fine een ketting van 5 lossen (5e losse is een keerlosse)
toer 1: haak in de 4e losse 2v, in 3e losse 1v, in 2e losse 1v, in 1e losse 3v, ga nu verder aan andere kant van de
lossenketting, haak in 2e losse 1v, in 3e losse 1v, in 4e losse 1v (10)
toer 2: 2x 2v, v, v, 3x 2v, v, v, 2v (16)
toer 3: 3x 2v, 4x 1v, 4x 2v, 4x 1v, 2v (24)
toer 4: v, 2v, 2v, v, 2v, 6x 1v, 2v, v, 2v, 2v, v, 2v, 6x 1v, 2 (32)
toer 5: v in achterste lus (32)
toer 6: v (32)
toer 7: v (32)
toer 8: 13x 1v, 6x 2sh, 7x 1v (26)
toer 9: 12x 1v, 4x 2sh, 6x 1v (22)
toer 10: 11x 1v, 3x 2sh, 5x 1v (19)
toer 11: 12x 1v, 2v, 6x 1v (20)
toer 12 – 16: v (20)
Ga verder met durable teddy
toer 17: haak deze toer in de achterste lus: v en haak elke 4e en 5e samen (minderen) (16)
toer 18-45: v (16)
Vul het been lichtjes op, onderaan bij laars wat meer en naar boven toe steeds minder
Hecht af en knip de draad lang genoeg af om het been aan het lijf vast te kunnen naaien
Haak op dezelfde manier een tweede been
Naai de benen vast aan de onderkant van het lijf
Naai het hoofd stevig vast aan de bovenkant van het lijf
Naai de armen vast aan het lijf net onder de kop
Naai de oren stevig vast net achter de ogen
Naai met het restje zwart garen een snoetje voor op de kop
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Rugtas
De rugtas begint net zoals de laarsjes met een ketting waar je omheen haakt.
Haak 9 lossen met cosy fine en haaknaald 5
toer 1: 2v in 8e, 6x 1v, 3v in 1e , draai het werk, 6x 1v, 1v in 8e (18)
toer 2: 2v, 2v, 6x 1v, 3x 2v, 6x 1v, 2v (24)
toer 3: haak v in achterste lus (24)
toer 4 – 6: v (24)
toer 7: 1v, 2sh, 10x 1v, 2sh, 9x 1v (22)
toer 8: v (22)
toer 9: 2sh, 10x 1v, 2sh, 8x 1v (20)
toer 10: 2sh, 9x 1v, 2sh, 7x 1v (18)
toer 11: 2sh, 8x 1v, 2sh, 6x 1v (16)
toer 12: 1v, 1l, haakwerk keren, 8x 1v, 1l, haakwerk keren
toer 13: 8x 1v, 1l, haakwerk keren
toer 14: 2sh in achterste lus, 2x 1v, 2sh in achterste lus, 1l, haakwerk keren
toer 15: 2sh, 2x 1v, 2sh, 1l, haakwerk keren
toer 16: 2x 2sh in achterste lus, hecht draad af
Begin met een nieuw draad cosy en haaknaald 5 in toer 12 in de 1e vaste van de toer:
toer 17: Haak 40 lossen (40)
toer 18: haak in de 39e losse 4v, herhaal dit met de 38e t/m 34e losse, haak verder in de overige lossen een hv
Ga verder met v rondom de voorflap van de tas: aan ene zijde van de flap 5v, onderaan 2x 2v, andere zijde van de flap 5v,
haak 40 lossen, haak in de 39e losse 4v, herhaal dit met de 38e t/m 34e losse, haak verder in de overige lossen een hv
Hecht de draad af en knoop het rugtasje vast om de nek
En dan is het nu tijd voor een knuffel! :)
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