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Willenein is 36 cm groot 

 

Benodigdheden: 

Annell Miami beige 8930 ca 80 gram 

                     ecru 8960 ca 40 gram 

Restje roze voor het neusje 

Haaknaald 2.5 mm 

Glasogen Zwart 11 mm 

Klein stukje wit vilt voor oogpadjes 

Textiel of boekbinderslijm  

Synthetische vulling 

Maasnaald 

Voor het inzetten van glasogen: 

Flosdraad/tandzijde 

Lange naald met spitse punt 

Platbektangetje 

Voor de schoentjes: 

Annell Miami Donker Oranje 8920 ca 10 gram 

                     Licht Oranje 8921 ca 10 gram 

2 knoopjes 

Haaknaald 3 mm 

Voor het jurkje: 

Phildar Phil Coton 3 Pistache 043 ca 50 gram 

                               Melon 070 restje 

2 Knoopjes 

Breinaalden 2.5 mm 

Voor de bloem: 

Annell Miami Donker Oranje 8920 ca 4 gram 

                     Licht Oranje 8921 ca 4 gram 

Haaknaald 3 

Voor de worteltjes: 

Catania Fine Oranje 0365 ca 5 gram 

Restje Catania Groen 0212 

2 Kraaltjes 

Haaknaald 2 mm 

Beetje vulling 

Optioneel, Fray Check van Prym 
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Alle onderdelen worden als het niet anders staat vermeld in spiralen gehaakt, gebruik 

een steekmarkeerder of een draadje in een afstekende kleur. 

 

Hoofd: 

Vul het hoofdje tijdens het haken stevig op. 

Met beige 8930 en haaknaald 2.5 

1) 5 vasten in magic ring (5) 

2) 2 vasten in iedere vaste (10) 

3) 1 vaste, 2 vasten in volgende vaste, herhaal (15) 

4) 1 vaste, 2 vasten in volgende vaste, 4 x *2 vasten, 2 vasten in volgende vaste*, 1 vaste 

(20) 

5) 3 vasten, 2 vasten in volgende vaste, herhaal (25) 

6) 2 vasten, 2 vasten in volgende vaste,  4 x *4 vasten, 2 vasten in volgende vaste*, 2 

vasten (30) 

7) 5 vasten, 2 vasten in volgende vaste, herhaal (35) 

8) 3 vasten, 2 vasten in volgende vaste, 4 x *6 vasten, 2 vasten in volgende vaste*, 3 

vasten (40) 

9) 7 vasten, 2 vasten in volgende vaste, herhaal (45) 

10) vaste in iedere vaste (45) 

11) 4 vasten, 2 vasten in volgende vaste, 4 x *8 vasten, 2 vasten in volgende vaste*, 4 

vasten (50) 

12) vaste in iedere vaste (50) 

13) 9 vasten, 2 vasten in volgende vaste, herhaal  (55) 

14/23) vaste in iedere vaste (55) 

24) 2 vasten samenhaken, 53 vasten (54) 

25) 7 vasten , 2 vasten samenhaken, herhaal (48) 

26) 3 vasten, 2 vasten samenhaken, 5 x *6 vasten, 2 vasten samenhaken* , 3 vasten (42) 

27) 5 vasten , 2 vasten samenhaken, herhaal (36) 

28) 2 vasten, 2 vasten samenhaken, 5 x *4 vasten, 2 vasten samenhaken* , 2 vasten  

(30) 

29) 3 vasten , 2 vasten samenhaken, herhaal (24) 

30) 1 vaste, 2 vasten samenhaken, 5 x *2 vasten, 2 vasten samenhaken* , 1 vaste (18) 

31) 1 vaste , 2 vasten samenhaken, herhaal (12) 

32) 6 x 2 vasten samenhaken (6) 

Afhechten, laat een draad hangen om de opening te sluiten. 

Vul zo nodig het hoofdje nog wat op. 

Doe de draad in de naald en haal deze door de voorste lussen van de 6 vasten, werk van 

binnen naar buiten. 

Trek stevig maar voorzichtig aan en stop de draad in het midden weg, steek nog een 

paar keer heen en weer zodat de draad niet meer los kan gaan. 
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Voeten en benen: 

Begin met ecru en haaknaald 2.5 

1) haak een ketting van 11 lossen, 2 vasten in de 2de losse vanaf de naald , 8 vasten, 3 

vasten in laatste losse. 

Haak verder aan de onderkant van de lossenketting, 9 vasten (22) 

2) 2 x *2 vasten in volgende vaste*, 8 vasten, 3 x *2 vasten in volgende vaste*, 8 vasten, 

2 vasten in volgende vaste (28) 

3) 3 x * 2 vasten in volgende vaste*, 11 vasten, 3 x *2 halve stokjes in volgende vaste*,  

11 vasten (34) 

4) 3 x *1 vaste, 2 vasten in volgende vaste*, 11 vasten, 2 half stokjes in volgende steek, 

1 half stokje, 2 x *2 halve stokjes in volgende steek*, 1 half stokje, 2 halve stokjes in 

volgende steek, 11 vasten (41) 

5) 19 vasten, 6 x *2 halve stokjes in volgende steek, 1 half stokje*, 2 halve stokjes in 

volgende steek, 9 vasten (48) 

6/9) vaste in iedere steek (48) 

10) 21 vasten, 18 halve stokjes, 9 vasten (48) 

11) 21 vasten, 9 x *2 vasten samenhaken*, 9 vasten (39) 

12) 6 vasten, 2 vasten samenhaken, 11 vasten, 7 x *2 vasten samenhaken*, 6 vasten (31) 

13) 3 x * 2 vasten, 2 vasten samenhaken*, 4 vasten, 6 x *2 vasten samenhaken*, 3 

vasten (22) 

14) 15 vasten, 2 vasten samenhaken, 5 vasten (21) 

15) 15 vasten, 2 vasten samenhaken, 4 vasten (20) 

16) 14 vasten, 2 vasten samenhaken, 4 vasten (19) 

Vul het voetje stevig op, haak nog 6 vasten, 2 vasten in volgende vaste, hier begint de 

nieuw toer (20) 

17/19) vaste in iedere vaste (20) 

20) haak deze toer alleen in de voorste lussen, *5 vasten in volgende vaste, halve 

vaste in volgende vaste*, herhaal ( 10 schulpjes) 

21) haak deze toer in de ongehaakte lussen van toer 19, vaste in iedere lus (20) 

22) haak deze toer alleen in de voorste lussen, vaste in iedere lus (20) 

Wissel van kleur naar beige 8930 

23) haak deze toer in de ongehaakte achterste lussen van toer 21, 4 vasten, 1 vaste 

overslaan, herhaal (16) 

24/32) vaste in iedere vaste (16) 

33) 2 x *2 vasten samenhaken*, 4 vasten, 4 halve stokjes, 4 vasten (14) 

34) vaste in iedere steek (14) 

Vul het voetje tot aan het sokje stevig op, vul het onderbeentje alleen met een klein 

plukje vulling. 

35) 1 vaste, 2 vasten in volgende vaste, 12 vasten (15) 

36) 9 vasten, 2 vasten in volgende vaste, 5 vasten (16) 
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37) 2 vasten, 2 vasten in volgende vaste, 13 vasten (17) 

38) 11 vasten, 2 vasten in volgende vaste, 5 vasten (18) 

39) 3 vasten, 2 vasten in volgende vaste, 14 vasten (19) 

40) 13 vasten, 2 vasten in volgende vaste, 5 vasten (20) 

41/43) vaste in iedere vaste (20) 

Haak nog 6 vasten en wissel van kleur naar ecru, hier begint de nieuwe toer. 

44) vaste in iedere vaste (20) 

45) haak deze toer alleen in de voorste lussen: 2 halve vasten, 3 lossen, 1 halve vaste 

in de 2de halve vaste, herhaal (10 picootjes) 

46) haak deze toer in de achterste ongehaakte lussen van toer 44: vaste in iedere 

lus (20) 

47) vaste in iedere vaste (20) 

Haak nog 6 vasten, hecht af en knip de draad af op ongeveer 10 cm. 

Vul het bovenste gedeelte van het beentje alleen met een klein plukje vulling , let erop 

dat er in het scharnierende gedeelte geen vulling zit. 

 

Haak een 2de been, maar hecht deze niet af, laat de bol garen eraan zitten. 

 

Lijfje: 

Ga verder met ecru en haaknaald 2.5 

Vul het lijfje tijdens het haken stevig op. 

Leg de beentjes voor je neer, met de voetjes 

naar je toe. 

Het einde van de laatste toeren van de beentjes 

moeten rechts aan de achterkant zitten. 
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Haak nu door beide steken , door de voor en achterkant van het beentje. 

1) 10 vasten door het 1ste  been, 5 lossen, 10 vasten door het 2de been (25) 

 
2) haak nu verder aan de achterkant van je werk, alleen door de voorste lussen, 10 

vasten, 5 vasten op de lossen, 10 vasten, ga verder aan de voorkant van je werk op de 

ongehaakte lussen, 10 vasten, 5 vasten op de lossen, 10 vasten (50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werk de losse draad van het linkerbeentje weg in de vasten. 

Haak weer verder in spiralen en door 2 lussen. 

 

3) 8 x *2 vasten, 2 vasten in volgende vaste*, 26 vasten (58) 

4) 5 vasten, 24 halve stokjes, 29 vasten (58) 

5) vaste in iedere steek (58) 

6) 6 vasten, 24 halve stokjes, 28 vasten (58) 

7) vaste in iedere steek (58) 

8) 7 vasten, 24 halve stokjes, 27 vasten (58) 

9/19) vaste in iedere steek (58) 

20) 15 vasten, 2 vasten samenhaken, 3 x * 2 vasten, 2 vasten samenhaken*, 7 vasten. 

Hier begint de volgende toer (54) 

21) haak deze toer alleen in de voorste lus, vaste in iedere lus (54) 

Wissel van kleur naar beige 8930 

22) haak deze toer op de ongehaakte achterste lussen van toer 20: *13 vasten, 1 lus 

overslaan, 12 vasten, 1 lus overslaan*, herhaal van * tot * nog 1 x (50) 
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23/25) vaste in iedere vaste (50) 

26) 2 x * 23 vaste, 2 vasten samenhaken *(48) 

27) vaste in iedere vaste (48) 

28) 7 vasten, 2 vasten samenhaken,  2 x *14 vasten, 2 vasten samenhaken*, 7 vasten 

(45) 

29) vaste in iedere vaste (45) 

30) 3 x *13 vasten, 2 vasten samenhaken* (42) 

31) vaste in iedere vaste (42) 

32) 6 vasten, 2 vasten samenhaken, 2 x *12 vasten, 2 vasten samenhaken*, 6 vasten (39) 

33) vaste in iedere vaste (39) 

34) 3 x *11 vasten, 2 vasten samenhaken* (36) 

35) vaste in iedere vaste (36) 

36) 5 vasten, 2 vasten samenhaken, 2 x *10 vasten, 2 vasten samenhaken*, 5 vasten (33) 

37) vaste in iedere vaste (33) 

38) 3 x *9 vasten, 2 vasten samenhaken* (30) 

39) 7 vasten, 3 x *1 vaste, 2 vasten samenhaken*, 14 vasten (27) 

40) 3 x *7 vasten, 2 vasten samenhaken*  (24) 

41) 5 vasten, 3 x *1 vaste, 2 vasten samenhaken*, 10 vasten (21) 

Haak nog 3 vasten, 1 halve vaste, hecht af, werk de draad weg. 

 

Armen, haak 2 x 

Met beige 8930 en haaknaald 2.5 

1) 5 vasten in mg (5) 

2) 2 vasten in iedere vaste (10) 

3) 1 vaste, 2 vasten in volgende vaste, herhaal (15) 

4) 4 vasten, 2 vasten in volgende vaste, herhaal (18) 

5/8) vaste in iedere vaste (18) 

9) 2 vasten samenhaken, 16 vasten (17) 

10) 4 vasten, 2 vasten samenhaken, 11 vasten (16) 

11) 8 vasten, 2 vasten samenhaken, 6 vasten (15) 

12) 12 vasten, 2 vasten samenhaken, 1 vaste (14) 

13) 3 vasten, 2 vasten samenhaken, 9 vasten (13) 

14/20) vaste in iedere vaste (13) 

21) 2 vasten samenhaken, 3 vasten, 5 halve stokjes, 3 vasten (12) 

22)  5 vasten, 2 vasten in volgende vaste, 1 vaste, 2 vasten in volgende vaste, 4 vasten 

(14)     

Vul handje en onderarm ligt op 

23/36) vaste in iedere vaste (14) 

37) 5 vasten, 2 vasten samenhaken, herhaal (12) 

38) 4 vasten, 2 vasten samenhaken, herhaal (10) 
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Haak nog 7 vasten, de bovenarm hoeft niet gevuld te worden,  haak de arm met 5 vasten 

dubbel. 

Laat een draad hangen om de armpjes aan het lijfje te naaien. 

 

Oren, haak 2 x 

Met beige 8930 en haaknaald 2.5 

1) 6 vasten in magic ring (6) 

2) 2 vasten in iedere vaste (12) 

3) 3 vasten, 2 vasten in volgende vaste, herhaal (15) 

4) 2 vasten, 2 vasten in volgende vaste, 2 x *4 vasten, 2 vasten in volgende vaste*, 2 

vasten (18) 

5) 5 vasten, 2 vasten in volgende vaste, herhaal (21) 

6) 3 vasten, 2 vasten in volgende vaste, 2 x *6 vasten, 2 vasten in volgende vaste*, 3 

vasten (24) 

7) 7 vasten, 2 vasten in volgende vaste, herhaal (27) 

8/17) vaste in iedere vaste (27) 

18) 7 vasten, 2 vasten samenhaken, herhaal (24) 

19) vaste in iedere vaste (24) 

20) 5 vasten, 2 vasten samenhaken, 10 vasten, 2 vasten samenhaken, 5 vasten (22) 

21) vaste in iedere vaste (22) 

22) 9 vasten, 2 vasten samenhaken, herhaal (20) 

23/24) vaste in iedere vaste (20) 

25) 4 vasten, 2 vasten samenhaken, 8 vasten, 2 vasten samenhaken, 4 vasten (18) 

26/27) vaste in iedere vaste (18) 

28) 7 vasten, 2 vasten samenhaken, herhaal (16) 

29/31) vaste in iedere vaste (16) 

32) 3 vasten, 2 vasten samenhaken, 6 vasten, 2 vasten samenhaken, 3 vasten (14) 

33/35) vaste in iedere vaste (14) 

Vouw het oor dubbel en haak het met 7 vasten samen. 

Laat een lange draad hangen om de oren aan het hoofd te naaien. 

 

Ogen: 

Eerst met flossdraad oogkassen maken. 

Doe een lange dubbele flossdraad in de lange naald 

met spitse punt.  

Naald insteken tussen 15 en 16de toer vanaf de neus 

en 21 steken verder weer naar buiten komen.  

Laat een begindraad van ongeveer 15 cm hangen. 
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Steek 1 toer lager weer in en kom 1 toer lager aan de beginkant weer uit.  

 

 
 

Trek stevig aan , zodat er oogkassen ontstaan en knoop de draden af.  

 

 
 

Steek de langste draad weer terug in de oogkas naar onder, precies daar waar het 

hoofd straks op het lijfje word gezet, tussen de 17de en 18de toer vanaf de neus en  

steek 3 steken verder weer naar binnen ( ik heb die plaats even gemarkeerd met 2 

kopspelden)  
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En kom bij de andere oogkas weer naar 

buiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steek 1 steek verder weer naar binnen en kom bij het andere oogkas weer uit, trek 

stevig aan, knoop de draden af en steek ze in het hoofd weg.  

 

 

Glasogen inzetten:  

Knip voor de oogpadjes eerst 2 rondjes van 10 mm uit het vilt en knip het bovenste 

puntje er vanaf. 

 

Tip: De beste rondjes maak je met een holpijpje. 
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Haal de flosdraad door de metalen oogjes en knijp ze een beetje plat met het tangetje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doe de flossdraad door de lange naald met spitse punt en steek ze dwars door het 

hoofdje naar onder op de plaats waar ook de draad van de oogkassen zit. 

Laat de draden van de ogen 1 of 2 steken uit elkaar naar buiten komen. 

 

 
 

Plaats eerst de viltjes onder de oogjes en plak ze vast, knoop dan de draden van de ogen 

af en steek ze weg in het hoofdje. 
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Neus en mond borduren met roze. 

Voor de neus vanuit de magic ring, een V naar 

boven over 6 toeren en 7 vasten ertussen. 

De mond vanuit de magic ring een lijn naar onder 

over 6 toeren. 

Markeer deze punten met kopspelden. 

 

 

 

 

Steek de naald in de plaats van de onderste 

speld, en steek naar de linker speld. 

Trek de draad door. 

Laat een begindraad van ongeveer 10 cm hangen. 

 

 

 

 

 

 

Leg de werkdraad in een lus naar onder, steek de 

naald in de plaats van de rechterspeld, en kom in 

de magic ring naar buiten, je draad ligt onder de 

naald. 

Trek aan en er vormt zich een V 

 

 

 

 

 

Leg de werkdraad naar onder, naar de 

begindraad, knoop de draden af en steek ze in 

het hoofd weg, trek aan zodat het knoopje naar 

binnen valt. 
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Naai het hoofd op het lijfje, laat de begindraad 

hangen en kijk voordat je de laatste steken 

dichtnaait of er nog wat vulling in het lijfje bij 

moet. 

Knoop begin en einddraad af en stop ze in het 

lijfje weg. 

 

 

 

 

Speld de oren op het hoofd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naai de oren vast. 
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Steek de draad van het ene oor, dwars door 

het hoofdje naar het andere oor. 

Knoop de draden daar samen en steek ze in 

het hoofdje weg. 

 

 

 

 

 

 

 

Speld de armen aan het lijfje, 3 toeren onder de neknaad en naai ze op dezelfde manier 

vast als de oren. 

 
 

 

Maak met beige een pompon en naai deze vast op de konijnenbilletjes . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Copyright©Aminette'sWorld  2015 

 
15 

 

Willenein heeft nu alleen nog wat blosjes op 

haar wangen nodig. 

Gebruik hiervoor wat rouge of oogschaduw 

en een klein opmaak kwastje of sponsje. 

Gebruik niet te veel in een keer, en smeer je 

kwastje eerst even af aan een stukje papier 

voordat je het opbrengt. 

Beter een paar keer opbrengen als té veel in 

een keer. 

 

 

Jurkje: 

Gebruikte steken: 

Tricosteek: recht aan de rechterkant, averecht aan de linkerkant 

Ribbels: alle naalden recht 

2 Steken recht samenbreien: steek je naald in 2 steken tegelijk en                              

brei ze samen af 

Omslag: sla de draad om de naald en brei verder 

Overhaling: haal de volgende steek recht af, brei de volgende steek recht, haal de 

afgehaalde steek over de gebreide steek heen. 

 

Iedere eerste en laatste steek word als kantsteek gebreid, zelf haal ik iedere eerste 

steek recht af en brei iedere laatste steek averecht. 

Er zijn ook andere manieren om kantsteken te breien, kies wat je zelf het prettigste 

vind. 

De kantsteken worden in het patroon niet extra vermeld. 

 

Voorpand: 

Zet 60 steken op met Pistache 229 en breinaalden 2.5   

Tip: als je een langere begindraad over laat, kan je met die draad straks de zijnaadjes 

dichtnaaien 

Brei 1.5 cm in tricosteek. 

Brei de volgende naald recht aan de linkerkant, 

of averecht aan de rechterkant, zodat je 1 

ribbel aan de rechterkant krijgt. 
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Ga verder in tricosteek tot het werk 11 cm lang is, eindig met een averechte naald. 

Brei in de volgende rechte naald op de kantsteken na, alle steken 2 aan 2 recht samen 

(31) 

Brei 1 naald recht op de linkerkant, je krijgt nu een ribbel aan de rechterkant. 

2 Recht, *1 omslag, 2 steken recht samenbreien*, herhaal van * tot * en eindig met 1 

kantsteek  

Brei 1 naald recht aan de linkerkant, je krijgt nu weer 1 ribbel op rechts en 14 gaatjes. 

 

Vanaf hier brei je alle kantsteken als volgt: 

Alle eerste steken recht afhalen, alle laatste steken recht breien, je krijgt dan een 

ribbelrandje aan de zijkanten. 

1)2 Recht, 2 steken recht samenbreien, brei recht tot de laatste 4 steken, 1 overhaling, 

2 steken recht. 

2)2 Recht, brei averecht tot de laatste 2 steken, 2 recht (29) 

Herhaal deze 2 naalden tot je nog 21 steken over hebt ( de laatste naald is de 

linkerkant) 

Herhaal nog 1 x naald 1) (19) 

Brei 3 naalden recht, je hebt dan 2 ribbels aan de rechterkant (19) 

Kant recht af en hecht af. 

 

Achterpand: 

Brei deze hetzelfde als het voorpand, maar kant niet af ! 

Brei 5 steken recht, kant 9 steken recht af, brei 5 steken recht. 

Brei over de laatste 5 steken een galgje , brei alle naalden recht zolang door als nodig is. 

Mijn  galgje is 10 ribbels. 

Kant af, maar hecht niet af, neem de laatste steek op de haaknaald en haak een aantal 

lossen ( groot genoeg voor het knoopje) hecht af en zet het einde van de lossenketting 

vast aan de andere kant van het galgje. 

Brei over de eerste 5 steken eenzelfde galgje. 

 

Naai de zijnaadjes dicht tot net voorbij de gaatjestoer. 

Maas met Melon een randje V-tjes aan de onderkant van het jurkje boven de ribbel, sta 

telkens 1 steek over. 
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Vouw het zoompje naar binnen op de 

ribbelrand en naai het aan de linkerkant 

vast. 

Werk alle losse draden weg. 

Naai de knoopjes op het voorpand. 

Draai van Melon 2 koordjes van ongeveer 

45 cm. 

 

 

 

 

Filmpje hoe je een koordje draait : 

https://www.youtube.com/watch?v=yYSOkGEIPZU  

 Haal de koordjes door de gaatjes van voor en achterpand en laat de beide uiteinden aan 

de zijkanten hangen en stik ze later af. 

 

Worteltjes: haak 2 x 

Haak eerst met Catania groen en 

haaknaald 2 een ketting van 50 lossen, 

knip de draad af op ongeveer 10 cm , maar 

hecht niet af, misschien wil je de ketting 

straks iets langer of korter maken. 

Knip van hetzelfde groen 4 draadjes van 

ongeveer 6 cm, leg in iedere draadje in 

het midden 1 knoopje. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yYSOkGEIPZU
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Met Catania Fine Oranje en haaknaald 2 

Vul het worteltje tijdens het haken op. 

1) 6 vasten in magic ring , trek de ring niet helemaal dicht (6) 

2) 2 vasten in iedere vaste (12) 

Trek nu de lossenketting met het 

beginpunt door de magic ring, van buiten 

naar binnen. 

Trek de magic ring goed dicht en knoop 

de draad van magic ring en de 

lossenketting samen stevig af. 

 

 

 

 

 

3) 3 vasten, 2 vasten in volgende vaste, herhaal (15) 

Neem nu de groene draadjes en steek beide uiteinden van ieder draadje tussen de 1ste 

en 2de toer van binnen naar buiten. De knoopjes vallen aan de binnenkant. 

 

4) vaste in iedere vaste (15) 

5) 2 vasten samenhaken, 13 vasten (14) 

6) vaste in iedere vaste (14) 

7) 5 vasten, 2 vasten samenhaken, 7 vasten (13) 

8) 2 vasten samenhaken, 11 vasten (12) 

9) 2 vasten, 2 vasten samenhaken, 8 vasten (11) 

10) 4 vasten, 2 vasten samenhaken, 5 vasten (10) 

11) 6 vasten, 2 vasten samenhaken, 2 vasten (9) 

12) 2 vasten samenhaken, 7 vasten (8) 

13) 2 vasten, 2 vasten samenhaken, 4 vasten (7) 

14) 4 vasten, 2 vasten samenhaken, 1 vaste (6) 
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15) 1 vaste overslaan, 1 vaste, herhaal (3) 

Hecht af, haal de draad door de voorste 3 lussen van buiten naar binnen, trek stevig aan 

en knip de draad op 1 / 1½ cm af. 

Knip het groen bovenaan het worteltje ook af op 1/ 1½ cm . 

Om te voorkomen dat de groene en het oranje draadje gaat rafelen kan je het afwerken 

met Fray Check.  

Bewerk de hele draadjes, niet alleen de uiteinden en laat het goed drogen. 

Maak de groene lossenketting op de gewenste maat, bevestig een kraaltje aan het 

uiteinden en leg een knoopje in de ketting. 

Bevestig de worteltjes aan het strikbandje van het voorpand. 

 
 

 

Schoentjes: 

Linker schoentje, 

Begin met donker oranje 8920 en haaknaald 3 

1) haak een ketting van 11 lossen, 2 vasten in de 2de losse vanaf de naald , 8 vasten, 3 

vasten in laatste losse. 

Haak verder aan de onderkant van de lossenketting, 9 vasten (22) 

2) 2 x *2 vasten in volgende vaste*, 8 vasten, 3 x *2 vasten in volgende vaste*, 8 vasten, 

2 vasten in volgende vaste (28) 

3) 3 x * 2 vasten in volgende vaste*, 11 vasten, 3 x *2 halve stokjes in volgende vaste*,  

11 vasten (34) 

4) 3 x *1 vaste, 2 vasten in volgende vaste*, 11 vasten, 2 half stokjes in volgende steek, 

1 half stokje, 2 x *2 halve stokjes in volgende steek*, 1 half stokje, 2 halve stokjes in 

volgende steek, 11 vasten (41) 

5) 19 vasten, 6 x *2 halve stokjes in volgende steek, 1 half stokje*, 2 halve stokjes in 

volgende steek, 9 vasten (48) 

Haal de naald uit de steek . 
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Sla 5 vasten over, steek je haaknaald in de 

achterste lus van de 6de vaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werk nu de laatste donker oranje steek als 

volgt af, knip de draad af op 10 cm. Trek de 

draad uit de lus en doe deze in de maasnaald. 

Sla 1 steek over en steek de naald in de 

volgende steek , van voor naar achter. 

 

 

 

 

 

En weer terug naar de steek waar de draad 

uit gekomen is. 

De afgehechte draad kan in de volgende toer 

een stukje mee gehaakt worden 

 

 

 

 

 

 

Ga verder op het punt waar je haaknaald zit 

met licht oranje 8921. 

Haal de draad door de lus en haak 1 losse, 

begin de eerste vaste in dezelfde lus. 
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6/7) vaste in iedere achterste lus (48) 

8/10) haak weer verder door 2 lussen, vaste in iedere vaste (48) 

11) 17 vasten, 16 halve stokjes, 15 vasten (48) 

12) 13 vasten, 12 x *2 vasten samenhaken*, 11 vasten (36) 

13) 1 vaste, 2 vasten samenhaken, 12 vasten, 2 vasten samenhaken, 1 vaste, 2 vasten 

samenhaken, 1 vaste, 2 vasten samenhaken, 4 vasten, 18 lossen, begin in de 10de losse 

vanaf de naald en haak 8 vasten, haak de laatste losse samen met de eerst volgende 

vaste van het schoentje, 8 vasten. 

14) 2 vasten samenhaken, 8 vasten, 1 halve vaste, hecht af 

 

Rechter schoentje, 

Haak het linkerschoentje tot en met de 12de toer 

13) 1 vaste, 2 vasten samenhaken, 8 vasten, 18 lossen, begin in de 10de losse vanaf de 

naald en haak 8 vasten, haak de laatste losse samen met de eerst volgende vaste van het 

schoentje, 3 vasten, 2 vasten samenhaken, 1 vaste, 2 vasten samenhaken, 1 vaste, 2 

vasten samenhaken, 13 vasten 

14) 2 vasten samenhaken, 6 vasten, 1 halve vaste, hecht af 

 

Haak met donker oranje een toer halve 

vasten op de donker oranje lussen van 

het zooltje. 

Haak met licht oranje een toer halve 

vasten op de licht oranje lussen van het 

zooltje, haak van boven naar onder. 

 

 

 

 

 

Hecht af, trek de draad uit de lus. 

Steek de naald door de V van de eerste 

steek van boven naar onder. 
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En weer terug op de plaats waar de 

draad is uitgekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trek aan, knoop de draden af en steek 

ze naar binnen, zodat het knoopje aan de 

binnenkant valt. 

 

Werk alle losse draden weg en naai de 

knoopjes aan 

 

 

 

 

 

 

De bloem: 

Het patroontje van de bloem in van Drops. 

Hier vind je de beschrijving 

http://www.garnstudio.com/lang/nl/visoppskrift.php?d_nr=0&d_id=671 

Hier vind je een handig instructie filmpje 

http://www.garnstudio.com/lang/nl/video.php?id=178&sort=2&thumbnails=on 

 

Ik heb de bloem gehaakt op haaknaald 3, ben gestart met licht oranje 8921 en alleen de 

laatste toer met donker oranje 8920 gehaakt. 

De bloem kan op het hoofdje gespeld of genaaid worden, maar je kan er ook een 

haarband van maken door de bloem te bevestigen aan een lossenketting. 

 

 

 

 

http://www.garnstudio.com/lang/nl/visoppskrift.php?d_nr=0&d_id=671
http://www.garnstudio.com/lang/nl/video.php?id=178&sort=2&thumbnails=on
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Veel haakplezier ! 
 

 
Voor informatie, vragen of opmerkingen : aminettesworld@gmail.com  

 

Dit patroon is alleen voor eigen gebruik en mag onder geen beding verspreid 

worden. 

Niets van deze uitgave mag op welke manier dan ook gebruikt en/of vertaald 

worden zonder schriftelijke toestemming van de ontwerper 

Creaties voortgekomen uit dit patroon mogen wel verkocht worden. 

 

Handmade & Designed by Antoinette  

http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/aminettesworld/ 
http://justmadewithlove.blogspot.nl/ 

https://www.facebook.com/pages/Just-made-with-Love-by-Antoinette/1507270039503247  

mailto:aminettesworld@gmail.com
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/aminettesworld/
http://justmadewithlove.blogspot.nl/
https://www.facebook.com/pages/Just-made-with-Love-by-Antoinette/1507270039503247

