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Kikker  
 

Haakpatroon Kikker door essiebirdies 
 

Wat heb je nodig? 
 

• Haakkatoen in de kleuren groen (1 bol groen), wit en rood (restjes)(ik 
gebruikte Phildar coton 3, in de kleuren golf, cerise en wit) 

• Haaknaald 2,5 

• Schaar en stopnaald  

• Klein stukje zwart katoengaren voor de ogen en mond 

• Synthetische vulling 
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• Gebruikte steken: v = vaste, l = losse, hv = halve vaste  

 

Hoofd 
 

Start met een magische ring en haak daarin 6 vasten 
1. 2 v in elke v (12v) 
2. 2v i elke 2e vaste (18v) 
3. 2v in elke 3e vaste (24) 
4. 2v in elke 4e vaste (30) 
5. 2v in elke 5e vaste (36) 
6. 2v in elke 6e vaste (42) 
7. 2v in elke 7e vaste (48) 
8. 2v in elke 8e vaste (54) 
9 t/m14. 54v 
15. 7v, dan 2 steken samen haken (minderen) (48v) 
16. 6v, 2v samen haken (42v) 
17. 5v, 2 samen haken (36v) 
18. 4v, 2 samen haken (30v) 
19. 3v, 2 samen haken (24v) 
20. 2v, 2 samen haken (18v) begin met vullen van het hoofd 
21. 1v, 2 samen haken (12v) vul het hoofd verder op 
22. haak alle vasten 2 aan 2 samen (6v), laat de draad hangen en naai 
de overgebleven steken dicht. Plaats het hoofd straks wat schuin naar voren 
op het hoofd (zie foto) 
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Lijf 
 

Start met wit en maak een magische ring, haak daarin 6 vasten 
1. 2v in elke v (12v) 
2. Met rood: 2v in elke 2e v (18) 
3. 2v in elke 3e v (24v) 
4. met wit: 2 v in elke 4e v (30V) 
5. 2v in elke 5e v (36v) 
6. met rood: 2 v in elke 6e v (42v) 
7. 2v in elke 7e v (48v) 
8. met wit: 48v 
9. 48 v  
10. met rood: 48v  
11. 48 v 
12. met wit: 48v  
13. 48v 
14. met rood, 48 v alleen in de voorste lussen 
15. 48v, hecht af 
16. haak met groen langs de lussen van toer 14 
17. t/m 20. 48v 

21. 6v, 2 samen haken (42v) 
22. 42v 
23. 5v, 2 samen haken (36v) 
24. 36v 
25. 4v, 2 samen haken (30v) 
26. 30v 
27. 3v, 2 samen haken (24v) 
28. 24v 
29. 2v, 2 samen haken (18v) start met vullen van het lijf 
30. 18v 
31. 1v, 2 samen haken (12v) afhechten en vul het lijf verder op.  
 

 

Voorpoten 
 
Haak met groen een ketting van 15 l en haak deze met een hv tot een ring 

1. 15v op de ring 
2. t/m 16 15v 
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17. 4v,1l, 1v in de 11e v vanaf de naald, haak verder over de ring van 6v die is    
ontstaan. 
18. 6v 
19. 2v in elke 2e v (9v) 
20. 9v 
21. 1v, 2 samen haken (6v), hecht af en haal de draad door de overige 6 steken 
en trek aan, dit is de vinger 
22. hecht de draad aan in de steek links naast de vinger, haak 2v, 1l, 1v in de 6e 
v, 2v. Haak de tweede vinger verder zoals de eerste vanaf toer 18. 
Hecht de draad aan in de steek links naast de tweede vinger, haak 5v, 1v uit de 
l van de 2e vinger. Haak verder zoals de eerste vinger vanaf 18. Naai de gaatjes 
tussen de vingers dicht. Haak een tweede voorpootje. Vul de pootjes op, 
(bovenin minder vulling gebruiken ) sluit de pootjes met halve vasten. Naai de 
pootjes aan het lijfje. 

   
 

 

Achterpoten 
Start met een magische ring en haak daarin 6 v    

1. 2v in elke v (12v) 
2. 2v in elke 2e v (18v) 
3 t/m 11. 18v 
12.4v, 2 samen haken, herhaal 2 x  (15v) 
13 t/m 28. 15v en hecht af.  
Maak een tweede achterpootje 
 

 

Broekspijp 
 

Haak met rood een ketting van 18l en sluit deze met een hv tot een ring 
1. haak 18v op de ring 
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2. 18v 
3. met wit: 18v 
4. 18v 
5. met rood: 18v 
6. 18v, hecht af en maak nog een broekspijp. 

 

Vul het onderste deel van de poot stevig op en naar boven toe wat lichter 
vullen. Vouw het onderste gedeelte van de poot op ca. 4,5 cm (zie foto) en naai 
vast met een paar steekjes. Schuif de broekpijp boven over het pootje, vouw 
dicht en naai vast. Naai de poten aan het lijf zodat de kikker ook makkelijk kan 
blijven zitten (zie foto) 
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Ogen 
  
Start met een magische ring met wit en haak daarin 6v  

1. 2v in elke v (12v) 
2. 2v in elke 4e v (15v) 
3 t/m 5 15v 
vul de ogen licht op en naai met zwart garen een paar kleine streepjes op 
het oog. Maak nog een oog en naai ze vast op het hoofd. 
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Mond 

 
Borduur de mond met zwart garen in kleine steekjes (zie foto), de mond is met 
opzet niet recht geborduurd.  

 

 
Ik zou het leuk vinden jullie kikkers te zien op Facebook of Instagram met 
de tag #essiebirdieskikker 
 

Veel haakplezier!  
Groetjes Esther 
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