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Benodigdheden: 
 
Restjes katoen in diverse kleurtjes. Ik gebruikte de kleuren: rood, roze, bruin, groen, 
lichtgroen, blauw, wit, zwart en een huidkleur.  
Haaknaald 2,5 
Poppenvulling 
Stekenmarkeerder 
Stopnaald 
Textiellijm (eventueel) 
 

Gebruikte afkortingen: 
 
v = vaste  
l = losse 
hv = halve vaste 



 

 

st = stokje  
hst = half stokje 
dst = dubbel stokje 
2 v samen haken = minderen 
2 v in 1 vaste = meerderen 
() 2x = wat tussen haakjes staat: 2 keer  
 
 

Opmerkingen: 
 

• Voor dit patroon gebruikte ik bovengenoemde kleuren maar alle kleurcombinaties 
zijn natuurlijk mogelijk 

• Dit patroon is gehaakt in rondgaande toeren, sluit de toer niet maar ga verder met de 
volgende toer als je de stekenmarkeerder verplaatst hebt. 

• Bij veel onderdelen begin je met: maak een ring. En toer 1 haak 6v in de ring. Een 
eenvoudige manier om dat te doen is als volgt: haak 2 lossen. Haak nu: 6 v in de 2e 
losse en sluit met een hv. Je hebt nu een start ring met 6v.  6Als dit verwarrend is 
gebruik dan de manier zoals je gewend bent. 

• Tip: borduur eerst de ogen, mond, snor, wenkbrauwen en neus voordat je het haar en 
de hoed vastmaakt op het hoofd. Dan kun je de draadjes weg werken boven op het 
hoofd (dat zie je dan niet meer als het haar op het hoofd zit) 

 

Benen: 
 
Start met rood en maak een ring. 
Toer 1: haak 4v in de ring (=4v) 
Toer 2: in elke v 2v (=8v) 
Toer 3: 2v, (2v in de volgende v) 2x, 2v (=12v) 
Toer 4: 12v (=12v) 
Toer 5: 2v, (2v samen haken )4x, 2v (=8v) 
Toer 6 t/m 9: 8v 
Toer 10: wissel naar de kleur blauw, 8v (=8v) 
Toer 11: wissel naar de kleur bruin, 8v (=8v) 
Toer 12 t/m 16: 8v (=8v) hecht af en haak nog een been (het 2e been hecht je niet af) vul de 
beentjes op. 
 

Lijf: 
We gaan nu de 2 beentjes met elkaar verbinden, let op dat de tenen naar voren wijzen. 
Toer1: Wissel naar de kleur rood met een hv, dan 1 l, en ga verder met het 1e been, 8v, 1v in 
de losse tussen het 1e en 2e been, 8v op het andere been haken, 1v in de losse (=18v) 
Toer 2 en 3: 18v (=18v) 
Toer 4: wissel naar wit, 18v (=18v) 
Toer 5: wissel naar rood 18v (=18v) 
Toer 6 t/m 10: 18v (=18v) 
Toer 11: 7v, 2v samen haken, 7v, 2v samen haken (=16v) 
Toer 12: 4v, 2v samen haken, 4v, 2v samen haken (=14v) vul het lijf op  



 

 

Toer 13: (2v samen haken)7x (=7v) 
 

Hoofd:  
 
Wissel naar huidkleur 
Toer 1: 7v (=7v) 
Toer 2: 2v in elke v (=14v) 
Toer 3: 2v in elke v (=28v) 
Toer 4: 13v, 2v in de volgende v, 13v, 2v in de volgende v (=30v) 
Toer 5 t/m 8: 30v (=30v) 
Toer 9: (3v, 2v samen haken) 6x (=24v) 
Toer 10: (2v, 2v samen haken) 6x (=18v) 
Toer 11: (1v, 2v samen haken) 6x (=12v) vul het hoofd op 
Toer 12: (2v samen haken) 6x (=6v) hecht af en laat een draad hangen om het hoofd te 
sluiten. (weef de draad door de steken van de laatste toer) 

 

Haar: 
 
Start met wit en maak een ring. 
Toer 1: haak 6 v in de ring (=6v) 
Toer 2: 2v in elke v (=12v) 
Toer 3: (1v, 2v in de volgende v) herhaal (=18v) 
Toer 4: (2v, 2v in de volgende v) herhaal (=24v) 
Toer 5: (3v, 2v in de volgende v) herhaal (=30v) 
Toer 6: (4v, 2v in de volgende v) herhaal (=36v) 
Toer 7 en 8: 36v (=36v) 
Toer 9: keer, 3l, 6 hst, 1v, 1hv, 1v en maak de toer af met hst, hv in de bovenste van de start 
3 lossen.  
Toer 10: (2v samen haken, 2v) herhaal dit tot de laatste steek dan een hst en sluit met een 
hv.  
Toer 11: keer, 1l, 10v, 2 samen haken, 5v, sluit met een hv. Hecht af.  
(Het haar valt helemaal over het hoofd en ver in de nek (zie foto hierboven)) Naai het haar 
pas vast op het hoofd nadat je het gezichtje hebt geborduurd. (Je kunt dan de afgewerkte 
draadjes onder het haar stoppen) 
 

Hoed: 
 
Start met rood en maak een ring. 
Toer 1: haak 6 v in de ring (=6v) 
Toer 2: 2v in elke v (=12v) 
Toer 3: (1v, 2v in de volgende v) herhaal (=18v) 
Toer 4: (2v, 2v in de volgende v) herhaal (=24v) 
Toer 5: (3v, 2v in de volgende v) herhaal (=30v) 
Toer 6: (4v, 2v in de volgende v) herhaal (=36v) 
Toer 7: 36v in de achterste lussen (=36v) 
Toer 8: 34v, 2v samen haken (=35v) 



 

 

Toer 9 en 10: 35v (=35v) 
Toer 11: 33v, 2v samen haken (=34v) 
Toer 12: 34v (=34v) 
Toer 13: 32v, 2v samen haken (=33v) 
Toer 14: wissel naar roze, (2v in de volgende v,5v) 5x, 4v (=39v) sluit met een hv. 
Hecht af en laat een draad hangen om de hoed op het hoofd te naaien. Vul de hoed licht op 
voordat je het vastnaait op het hoofd. 
 

Ophanglus en zuurstokjes op hoed:  
 
Ophanglus: haak 40 lossen met rood, hecht af en maak de lus vast aan de voorkant van de 
hoed. 
zuurstokjes: Haak 7 lossen, hecht af en maak de vorm vast op de hoed (naaien of met 
textiellijm) maak er 2. 
 

Vest (buik):  
 
Toer1: 7 lossen met groen, keer 
Toer 2: 6v, keer 1l 
Toer 3: 6v, keer 1l 
Toer 4: 6v, keer 1l 
Toer 5: 2v samen haken, 2v, 2v samen haken, hecht af en naai het lapje op de buik vast. 
 

3 Witte randjes op het vest:  
8l, hecht af (maak er 3 ) en naai (of met textiellijm) de randjes op het vest  
 

Witte randjes op de voeten: 
6l, hecht af (maak er 2) en naai of plak de witte randjes op de voeten 
 

Armen:  
 
Start met huidkleur en maak een ring. 
Toer 1: haak 6 v in de ring (=6v) 
Toer 2 en 3: 6v (=6v) 
Toer 4: wissel naar blauw, 6v (=6v) 
Toer 5: 2v in de eerste v, 4v, 2v in de laatste v (=8v) 
Toer 6 t/m 13: 8v (=8v) hecht af en laat een draad hangen om de armen aan het lijf te 
naaien. Vul de armen op. 
 

Kraagje:  
 
Met bruin, 2l, 3v in de 2e l vanaf de naald, hecht af en maak er nog 1. Naai (of met 
textiellijm) de kraag onder de nek. 



 

 

 

 

Schouderkapjes: 
 
Start met groen en maak een ring. 
Toer 1: haak 6 v in de ring (=6v) 
Toer 2: 2v in elke v (=12v) 
Toer 3: 12v (=12v) hecht af en naai (of met textiellijm) de schouderkapjes op de armen 
 
Veel haakplezier! 
 
Ik hoop jullie notenkraker te zien op facebook/Instagram met de hashtag 
#essiebirdiespattern    #essiebirdiesnotenkraker  

Op mijn blog vind je zowel gratis als kooppatronen 
www.essiebirdies.wordpress.com 
facebook: essiebirdies 
Instagram: essiebirdies 
 
 
 

http://www.essiebirdies.wordpress.com/
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