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Polly Peacock 

 
 

Haakpatroon essiebirdies  
 
Dit patroon is eigendom van essiebirdies en gemaakt voor privégebruik. Het mag niet 
worden verkocht, als eigen uitgegeven worden of voor commerciële doeleinden worden 
gebruikt.  
Copyright essiebirdies 2017 
 

Benodigdheden: 
 

Yarn and colors must have katoen in de kleuren: 

• 001 wit 

• 036 lollipop 

• 045 blossom 

• 065 turqoise 

• 074 opaline glass 
 

• 006 must have mini taupe (voor de snavel) 

• 053 must have mini violet (voor de veren) 
 
zwart borduurgaren voor de wimpers 
1 paar veiligheidsogen kleur: parelgrijs/blauw 14 mm 
poppenvulling 
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klein beetje blauw acrylgaren voor het staartje op het hoofd 
haaknaalden 2,5 en 3  
stopnaald en schaar 
pennenkam 
stekenmarkeerder 
 

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

Hoofd: 
 
Start met opaline glass en naald 3, maak een ring      
 
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6)                                           
Toer 2: 2v in elke v (=12) 
Toer 3: 2v in elke 2e v (=18v) 
Toer 4: 2v in elke 3e v (=24v) 
Toer 5: 2v in elke 4e v (=30v) 
Toer 6: 2v in elke 5e v (=36v) 
Toer 7: 2v in elke 6e v (=42v) 
Toer 8: 2v in elke 7e v (=48v) 
Toer 9: 2v in elke 8e v (=54v) 
Toer 10: 2 v in elke 9e v (=60v) 
Let op: plaats de ogen tussen toer 15 en 16 met ca. 6 v ertussen 
 
Toer 11 t/m 19 (9 toeren) 60 v (=60v) 
Toer 20: haak 8v en 2 v samen (minderen) (=54v) 
Toer 21: 7v, 2v samen (=48v) 
Toer 22: 6v, 2v samen (=42v) 
Toer 23: 5v, 2v samen (=36v) 
Toer 24: 4v, 2v samen (=30v) 
Toer 25: 3v, 2v samen (=24v) 
Start met het vullen van het hoofd en vul steeds bij 
Toer 26: 2v, 2v samen (=18v) 
Toer 27: v, 2v samen (=12v) 
Toer 28: haak alle v 2 aan 2 samen (=6v) 
Haal de draad door de overgebleven steken en trek aan. Hecht de draad af. 
Borduur met het zwarte borduurgaren de wimpers bij de ogen. 
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Wangetjes:                                                                
 
Met blossom en naald 2,5 
Maak een ring 
Haak 4 v in de ring 
2v in elke v (=8v)  
Hecht af en naai de wangetjes op het hoofd 
 
 

Snavel: 
 
Met taupe en naald 2,5 
Maak een ring 
Toer 1: Haak 4v in de ring (=4v) 
Toer 2: 2v in elke 2e v (=6v) 
Toer 3: 2v in elke 3e v (=8v) 
Toer 4: 2v in elke 4e v (=10v) 
Toer 5: 2v in elke 5e v (=12v) 
Hecht af en laat een draad hangen om de snavel aan het hoofd te naaien 
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Benen en lijf: 
 
Je start met de benen. 
Met lollipop en naald 3 
Maak een ring 
Toer 1: Haak 8v in de ring (=8v) 
Toer 2 t/m 4 8v (=8v) 
Toer 5: wissel naar wit en haak 2v in elke 2e v (=12v) 
Toer 6: 2v in elke 2e v (=18v) 
Toer 7: 18 v (=18v) 
Toer 8: wissel naar turquoise en haak 1v,  2v in elke 4e v, 1v (=22v) 
Toer 9 t/m 22: 22v (=22v) 
Hecht af, vul het beentje stevig op en haak een tweede been. 
 
Het tweede been hecht je niet af. Vul ook dit been stevig op. We gaan nu de benen 
verbinden. 
 
 
 
 
 
 
 
Toer 23: haak 2 l en haak verder over het 2e been (plaats een stekenmarkeerder waar je 
begint) als je het beentje rond hebt gehaakt, haak je 2 l en ga je verder over het 1e been. 
(=48v) 
Toer 24 t/m 26: 48v (=48v) 
Toer 27: 2v in de 1e v, 46v, 2v in de laatste v (=50v) 
*Vul tussentijds stevig op (naarmate je verder komt) naai de kleine opening tussen de 
beentjes dicht zodat er geen vulling door kan gaan.  
Toer 28 t/m 35: 50v (=50v) 
Toer 36: wissel naar wit (=50v) 
Toer 37: wissel naar blossom (=50v)                        
Toer 38: wissel naar wit (=50v) 
Toer 39: wissel naar blossom (=50v) 
Toer 40: wissel naar wit (=50v) 
Toer 41: wissel naar blossom (=50v) 
Toer 42: wissel naar wit (=50v) 
Toer 43: wissel naar blossom, (6v, 2v samen haken), (herhaal tot de laatste 2v) 2v (=44v) 
Toer 44: wissel naar wit, 2v samen, 42v (=43v) 
Toer 45: wissel naar blossom, 43v (=43v) 
Toer 46: wissel naar wit, 1v, (5v, 2v samen) herhaal tussen haakjes (=37v) 
Toer 47: wissel naar blossom, 37 v (=37v) 
Toer 48: wissel naar wit, 37v (=37v) 
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Toer 49: wissel naar opaline glass, 37v (=37v) 
Toer 50: 2v samen, 35v (=36v) 
Toer 51: 4v, 2 v samen (herhaal) (=30v) 
Toer 52: 30v (=30v) 
Toer 53: 3v, 2v samen (herhaal) (=24v) 
Toer 54: 24v (=24v) 
Toer 55: 2v samen, 22v (=23v) 
Vul tussendoor stevig op (dit is de nek en die moet stevig 
gevuld worden om het hoofd later goed te ondersteunen) 
Toer 56: 23v (=23v) 
Toer 57: 2v samen, 21v (=22v) 
Toer 58: 22v (=22v) 
Toer 59: 10v, 2v samen, 10v (=21v) 
Toer 60 en 61: 21v (=21v) 
Toer 62: 15v, 2v samen, 4v (=20v) 
 
Hecht af en vul stevig op. Naai het hoofd op het lijf. 
 

Armen en mouwtjes (2x) 
 

Mouw: 
 
Met opaline glass en naald 3 
Maak een ring  
Toer 1: haak 6v in de ring (=6v) 
Toer 2: 2v in elke v (=12v) 
Toer 3: 2v in elke 2e v (=18v) 
Toer 4: 2v in elke 3e v (=24v) 
Toer 5: 2v in elke 4e v (=30v) 
Toer 6: wissel naar wit, 30v (=30v) 
Toer 7: wissel naar roze, 30v (=30v) 
Toer 8: wissel naar wit, 30v (=30v) 
Hecht af, vouw het mouwtje dubbel en naai dicht (zie foto) 
 

Arm: 
 
Start met lollipop en naald 3 
Maak een ring  
Toer 1: haak 4v in de ring (=4v) 
Toer 2: 2v in elke v (=8v) 
Toer 3 t/m 4: 8v (=8v) 
Toer 5: wissel naar opaline glass, 8v (=8v) 
Toer 6: 2v in elke 2e v (=12v) 
Toer 7 t/m 22: 12v (=12v)  
Toer 23: vouw het armpje nu en haak de 6 tegen over elkaar liggende steken samen zodat de 
arm sluit en makkelijk te bevestigen is  
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Vul het armpje tussentijds (onderaan wat steviger dan aan de bovenarm) 
Naai eerst het mouwtje aan het lijfje en dan de arm ertussen vastmaken. 
 

Kraagje: 
 
Met wit en naald 3 
Haak 16 lossen en 2 keerlossen 
*3 stokjes in de 3e l vanaf de naald 
hv in de volgende l * 
** herhaal tot einde, hecht af en naai aan de bovenkant  
van het truitje. 
 

Staartje op het hoofd: 
 
Knip ca. 14 stuks acryl garen van 20 cm af. Naai de draadjes in het midden op het hoofd of 
gebruik de haaknaald (zie foto) om de draadjes vast te maken. Kam de draadjes met de 
pennenkam tot het fluffy is. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strikje: 
 
Haak 12 lossen met lollipop en naald 2,5 
1 keerlosse,  
*12 halve stokjes op de lossen haken, 1 keerlosse en keer* 
** herhaal dit 4 keer. 
Hecht af en knoop een draad in het midden vast zodat het een strikvorm wordt. Naai het 
strikje op het hoofd voor het staartje. 
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 Veren: 
 
Met naald 2,5 
Haak 11 lossen 
hv in de 3e l vanaf de naald, 2 hv in elk van de volgende 2 l, 2 stokjes in de volgende losse, 1 
half dubbelstokje in de volgende l, 1 dubbelstokje in elk van de volgende 3 lossen, 10 
dubbele stokjes in de volgende losse, (nu verder aan de andere kant van de ketting) 
3 dubbele stokjes in elk van de volgende 3l, 1 half dubbel stokje, 1 stokje, hv in de volgende 
l. Hecht af. 
 
 
 
 
 
Aantal veren: totaal 21   
Wit: 5 
Turqoise: 4 
Lollipop: 4 
Violet: 4 
Blossom: 4 
 

 

 

 

Naai de veren aan de achterzijde van de pauw (zie foto’s). Laag voor laag. 
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Randjes aan de voor en achterzijde: 
 
Voorkant: haak 30 lossen met naald 3 in wit. 
2 keerlossen 
*3 hst in de 3e l vanaf de naald 
hv in de volgende losse* 
** herhaal tot einde, hecht af en naai aan de voorzijde aan de rand van de broek. 
 
Achterkant: haak 22 lossen met naald 3 en wit.  
2 keerlossen 
*3 hst in de 3e l vanaf de naald, 
hv in de volgende l * 
** herhaal tot einde, hecht af en naai aan de achterkant boven de veren. 
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Veel haakplezier en ik hoop jullie creaties te zien op instagram of facebook met de 
hashtag: #pollypeacock 

 
 
Groetjes  
Esther  
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