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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.

Anneke: “ Zachter dan zacht is dit konijn. Zodra je hem ziet wil je hem alleen nog maar vasthouden en aaien. Dit komt 
vooral door het prachtige zachte furry garen. Het furry garen haakt fijn en als er iets uitgehaald moet worden gaat dat 
ook heel soepel. Met soortgelijk garen is mijn ervaring dat met uithalen bijna niet te doen is dus dit garen is mijn grote 
favoriet! Het knuffelgehalte wordt extra versterkt door de afmeting van 55 cm lang. Een heerlijke knuffel om troost of 
geborgenheid te zoeken. Oudere kinderen die moeite hebben met in slaap komen doordat ze piekeren kunnen een briefje 
schrijven en in de rugtas stoppen. In zijn grote oren kunnen allemaal geheimpjes verteld worden. En hij is een avonturier 
dus hij gaat het liefst overal mee naartoe. In het rugzakje kan onderstaand briefje gestopt worden: 

Hoi, ik ben jouw troostkonijn,
en ik wil er voor je zijn!
Misschien heb je verdriet, 
of weet je het even niet.
Fluister in mijn oor maar al je pijn,
luisteren naar jou vind ik altijd fijn.
Mijn rugzak is er voor al je zorgen,
schrijf het op en het is veilig opgeborgen.
Ben je voor het slapengaan nog boos?
Vertel in mijn oor iets leuks en slaap dan als een roos.
Ik vind je lief, je mag er zijn! 
Dikke knuffel van je troostkonijn. 

Benodigdheden: 
Haaknaald 5 mm en 7 mm 
Garen: 
4 Durable Furry 2182 Ochre  
2 Durable Cosy 2182 Ochre (Wanneer je los haakt neem dan een extra bol Cosy)
Restje zwart of grijs draad voor het snoetje
Veiligheidsoogjes 8 mm 
Toerenteller
Stekenmarkeerder
Vulling ongeveer 200 gram
Schaar
Stopnaald

Goed om te weten: 
- De knuffel is ongeveer 55 cm lang van onderkant laars tot bovenkant muts
- Gebruik een stekenmarkeerder om elke nieuwe toer aan te geven
- Voor een mooie overgang wissel je de nieuwe kleur steeds in de vaste ervoor. 
Door deze vaste te beginnen met de oude kleur en af te maken met de nieuwe kleur loopt het mooier over 
- 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 Furry 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
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Arm: 
Haak met Cosy 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 – 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 Furry en haaknaald 7 en haak in achterste lus: 9v (9)
Vul handschoen op met kussenvulling
Toer 11 – 30: v (9)
Toer 31: vouw de bovenkant van de arm zo dubbel dat de duim aan de zijkant zit. Haak de dubbele bovenkant met 4v aan 
elkaar. 
Hecht af en knip de draad op ongeveer 30 cm af om de arm 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 Cosy en haaknaald 5 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, 2v (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 Furry en haaknaald 7 mm.
Toer 17: haak in achterste lus steeds 1v en sla 1v van vorige toer over, haak zo 10v (10)
Toer 18 - 22: v (10)
Vul laars op met kussenvulling.
Toer 23 - 38: v (10)
Hecht af en knip de draad op ongeveer 30 cm af om het been aan het lijf vast te kunnen naaien.

Haak op dezelfde manier een tweede been.
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Lijfje: 
Begin met Furry en haaknaald 7:
Haak met Ochre Furry 6 v in een magische cirkel.
Toer 1: 9v 
Toer 2: 15v 
Toer 3: 21v
Toer 4: 27v
Toer 5: 33v
Toer 6 - 11: 39v
Toer 12 - 13: 33v
Toer 14 - 15: 27v
Toer 16 - 18: 21v
Toer 19 - 20: 15v
Vul het lijf stevig op met kussenvulling.
Toer 21 - 22: 9v
Toer 23: 6v
Haak de overgebleven steken samen, knip de draad af en hecht af.

Muts en hoofd:
Haak met Cosy 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: haak 2v in elke 7e v (48)
Toer 8: haak 2v in elke 8e v (54)
Toer 9 – 15: v (54)
Toer 16: haak elke 8e en 9e samen (48)
Toer 17: haak elke 7e en 8e samen (42)
Toer 18: ga verder met Furry en haaknaald 7, haak in achterste lus steeds 1v en sla 1v van vorige toer over (21)
Toer 19: v (21)
Toer 20: ga verder met haaknaald 5 en haak met Furry 7x 1v. Haak vervolgens met Cosy 3v in 1v vd vorige toer, 
haak met Furry 5x 1v. Haak met Cosy 3v in 1v vd vorige toer, haak met Furry 7x 1v (25)
Knip de Cosy af en hecht/knoop de uiteinden aan de binnenkant stevig vast. Hier komen straks de oogjes op.  

Toer 21: ga verder met haaknaald 7 en haak 18 v (haak bij de Cosy alleen in de middelste steek) 
Toer 22: 15v 
Bevestig de oogjes in de middelste Cosy
Vul de muts en het hoofd stevig op met kussenvulling.
Toer 23: v (15)
Toer 24: 3 minderen (12)
Toer 25: 3 minderen (9)
Vul het laatste gedeelte van het hoofd stevig op met kussenvulling.
Toer 26: 3 minderen (6)
Toer 27: 3 minderen (3)
Knip de draad af en hecht af.
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Oren:
Haak 7 lossen met Furry en haaknaald 7 (7e losse is een keerlosse)
Toer 1 – 5: haak 6v en aan het eind van de toer 1 keerlosse, keer het werk (6)
Toer 6: meerder met 2v, dus haak 8v en aan het eind van de toer 1 keerlosse, keer het werk (8)
Toer 7:  v (8)
Toer 8 - 9: minder met 2v (6)
Toer 10: minder met 1v (5)
Toer 11: minder met 1v (4)
Toer 12: minder met 1v (3)
Toer 13: minder met 1v (2)
Hecht af en knip de draad op ongeveer 30 cm af om het oor aan de muts vast te kunnen naaien.
Haak op dezelfde manier een tweede oor.

Naai de benen vast aan de onderkant van het lijf.
Naai het hoofd stevig vast aan het lijf.
Naai de armen vast aan het lijf.
Naai de oren stevig vast op het mutsje.
Naai met het restje zwart garen een snoetje voor op de kop. 

Rugtas: 
De rugtas begint net zoals de laarsjes met een ketting waar je omheen haakt. 
Haak 9 lossen met Cosy en haaknaald 7 mm.
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, 4x 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 mm 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! :-) 


