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Benodigdheden: 
 
Haakkatoen in de kleuren:  

• Wit, geel, camel (of lichtbruin, 1 bol van de hoofdkleur is genoeg voor 1 luiaard), 
bruin, zeegroen en zand (of ecru) 

• Poppenvulling 

• Haaknaald 2,5 

• Stopnaald en schaar 

• Stekenmarkeerder 

• Veiligheidsogen zwart 12 mm 
 
 

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 
() = herhaal wat tussen haakjes staat 
 
 
Opmerkingen: 
 

• Vul de hele knuffel stevig op zodat de knuffel niet slap wordt.  

• 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. (dit is toer 1) als dit 
verwarrend is gebruik dan de manier zoals je gewend bent. 

• Je start dit patroon met het haken van de beentjes en werkt dan naar boven, naar 
het hoofd. 

• De lengte van deze luiaard is ongeveer 22 cm. Gehaakt met naald 2,5 en katoen. 
 
 
Benen: (2 x) 
Start met camel en maak een ring  
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6v)   
Toer 2: 2v in elke 2e v (=9v) 
Toer 3: 2v in de 1e v, 8v (=10v) 
Toer 4: 2v in de 1e v, 9v (=11v) 
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Toer 5: 2v in de 1e v, 10v (=12v) 
Toer 6: 2v in de 1e v, 11v (=13v) 
Toer 7: 2v in de 1e v, 12v (=14v) 
Toer 8: 2v in de 1e v, 13v (=15v) 
Toer 9: 2v in de 1e v, 14v (=16v) 
Toer 10: 8v, hecht af met een hv en werk de draad netjes weg. 
Maak nu een tweede been op dezelfde manier maar hecht niet af. We gaan de twee benen 
met elkaar verbinden. De benen worden aan elkaar gehaakt en dan begin je met het lijf. De 
plaats waar je start met het lijf is de achterkant van de luiaard. 
 
Lijf: 
Toer 11: 2 x (16v: 1e been, 4l, ga nu verder over het 2e been; 16v en 4l, sluit met een hv in de 
eerste steek van de toer) = (40v) 
Toer 12: 6v, 2v in de volgende v, 20v, 2v in de volgende v, 12v (=42v) 
Toer 13: 8v, 2v in de volgende v, 5v, 2x (2v in de volgende v, v) 2x (v, 2 v in de volgende v), 
5v, 2 v in de volgende v, 14v (=48v) 
Toer 14: (7v, 2v in de volgende) herhaal (=54v) 
Toer 15 t/m 19: 54v (=54v) 
Toer 20: haak elke 8e en 9e v samen (=48v) 
Toer 21: 48v (=48v) 
Toer 22: wissel naar wit, haak elke 7e en 8e v samen (=42v) 
Toer 23: 42v (=42v) 
Toer 24: wissel naar geel, 42v (=42v) 
Toer 25: 10v, 2v samen haken, 4v, 2x (2v samen haken, v), 2x (v, 2v samen haken), 4v, 2v 
samen haken, 8v (=36v) 
Toer 26: wissel naar wit, 36v (=36v) 
Toer 27: haak elke 11e en 12e v samen (=33v) 
Toer 28: wissel naar geel, haak elke 10e en 11e v samen (=30v) 
Toer 29: 30v (=30v) 
Toer 30: wissel naar wit, haak elke 9e en 10e v samen (=27v) 
Toer 31: 27v (=27v) 
Toer 32: wissel naar geel, 2v samen haken, 4v, 2v samen haken, 4v, 2v samen haken, 4v, 2v 
samen haken, 3v, 2x (2v samen haken) (=21v) 
Toer 33: 21v (=21v) 
Toer 34: wissel naar wit, 21v (=21v) 
Toer 35: 21v (=21v) 
Naai de opening tussen de benen dicht en vul het lijf stevig op. 
Hoofd: 
Toer 36: wissel naar camel, 2v in elke v (=42v) 
Toer 37: 42v (=42v) 
Toer 38: 2 v in elke 7e v (=48v) 
Toer 39: 2v in elke 8e v (=54v) 
Toer 40: 2v in elke 9e v (=60v) 
Toer 41 t/m 51: (11 toeren) 60v (=60v) 
Toer 52: haak elke 9e en 10e v samen (=54v) 
Toer 53: haak elke 8e en 9e v samen (=48v) 
Toer 54: haak elke 7e en 8e v samen (=42v) 
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Toer 55: haak elke 6e en 7e v samen (=36v) 
Toer 56: 36v (=36v) 
Toer 57: haak elke 5e en 6e v samen (=30v) 
Toer 58: haak elke 4e en 5e v samen (=24v) 
 
Naai de voorkant van het hoofd op het hoofd (vul het hoofd eerst om de plaats te bepalen). 
Plaats nu de lapjes (zie onderstaande beschrijving en foto) van de ogen met de 
veiligheidsogen (er doorheen) voordat je verder gaat met het haken van het hoofd. Dan haal 
je de vulling eruit en zet je de ogen vast (foto). De vulling er weer in en de ooglapjes 
vastnaaien. Borduur de neus, zodat je de draad hiervan weg kunt werken aan de binnenkant 
van het hoofd. 
 
Toer 59: haak elke 3e en 4e v samen (=18v) 
Toer 60: haak elke 2e en 3e v samen (=12v) vul het hoofd verder stevig op. 
Toer 61: haak alle v 2 aan 2 samen (=6v) hecht af en weef de draad door de laatste steken, 
trek een beetje aan om het hoofd netjes te sluiten. 
 
Voorkant hoofd (1 lapje):  
Start met ecru/zand, haak 6 lossen en start in de 2e losse vanaf de naald.                 
Toer 1: 4v, 3v in de volgende v, (ga verder aan de andere kant van de lossenketting) 4v, 3v in 
de volgende v (=14v) 
Toer 2: 2v in de 1e en 2e v, 5v, 2v in de volgende 2v, 5v (=18v) 
Toer 3: 2v in de 1e en 2e v, 6v, 2v in de volgende 3v, 6v, 2v in de laatste v (=24v) 
Toer 4: 2v in de 1e en 2e v, 10v, 2v in de volgende 3v, 8v, 2v in de laatste v (=30v) 
Toer 5: 2v in de 1e en 2e v, 12v, 2v in de volgende 3v, 12v, 2v in de laatste v (=36v) 
Toer 6: 2v in de 1e en 2e v, 16v, 2v in de volgende 3v, 14v, 2v in de laatste v (=42v) 
Hecht af met een hv in de laatste steek van de vorige toer en laat een draad hangen om het 
lapje aan de voorkant van het hoofd te naaien. 
 
Ogen (2 lapjes): 
Toer 1: Haak met bruin 9 lossen, en start in de 2e l vanaf de naald.  
Toer 2: haak nu: 3v, 2hst, 2st, 9st in de laatste l, (haak nu aan de andere kant van de 
lossenketting) 2st, 2hst, 2v, sluit met een hv in de eerste steek. Hecht af en maak er nog een. 
De veiligheidsogen plaats je door het gaatje dat is ontstaan (foto) 
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Armen: (2 x) 
Start met camel en maak een ring  
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6v)   
Toer 2: 2v in de 1e v, 5v (=7v) 
Toer 3: 2v in de 1e v, 6v (=8v) 
Toer 4: 8v (=8v) 
Toer 5: 2v in de 1e v, 7v (=9v) 
Toer 6: 9v (=9v) 



 6 

Toer 7: 2v in de 1e v, 8v (=10v) 
Toer 8: 10v (=10v) 
Toer 9: 2v in de 1e v, 9v (=11v) 
Toer 10: 11v (=11v) 
Toer 11: 2v in de 1e v, 10v (=12v) 
Toer 12 t/m 15: 12v (=12v) 
Toer 16: wissel naar geel; 12v (=12v) 
Toer 17: 12v (=12v) 
Toer 18: wissel naar wit; haak elke 5e en 6e v samen (=10v) 
Toer 19: 10v (=10v) 
Toer 20: wissel naar geel; haak elke 4e en 5e v samen (=8v) 
Vul de arm licht op (het bovenste strepengedeelte niet vullen) 
Toer 21: haak elke 3e en 4e v samen (=6v), hecht af en laat een draad hangen. Sluit de arm 
d.m.v. de draad door de overgebleven steken te weven en zacht aan te trekken. 
Haak een tweede arm en naai ze vast aan het lijf. 
 
Haar:  
Borduur met bruin lange steken over het voorhoofd (zie foto), maak met losse draadjes een 
paar plukjes op het hoofd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasje:  
Haak 9 lossen en 1 keerlosse met de kleur zeegroen. 
Toer 1: sla de eerste losse over en haak; 8v, 2v in de laatste steek. Nu ga je aan de andere 
kant verder haken; 8v, 2v in de laatste steek (=20v) 
Toer 2 t/m 10: 20v sluit de toer met een hv en haak 40 losse. Hang het tasje om bij het 
luiaardje en sluit de lossenketting met een hv aan de andere kant van het tasje.  
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Aanpassingen om het meisje met jurkje te maken: 
 
Benen: 
Start toer 8 in de kleur roze/fuchsia en ga verder met deze kleur. 
 
Lijf: 
Start toer 33 met camel en ga verder met deze kleur. 
 
Armen: 
Toer 16: wissel nu naar roze/fuchsia en ga verder met deze kleur. 
 
 
Rokje: 
Haak een ketting van 55 lossen met roze/fuchsia. (Meet rond het lichaam of de ketting past) 
Toer 1: Haak 3l en 2 st in dezelfde eerste steek. Haak nu steeds in iedere steek(losse) 3 st. 
Toer 2: 3l met wit en haak in elke steek van de vorige toer een stokje, sluit met een hv en 
hecht af. Naai het rokje aan het lichaam. 
 
Kraagje: 
Haak met wit 25 lossen, haak 2 st in elke steek en sluit met een hv. Hecht af en naai het 
kraagje vast onder het hoofd (aan de nek). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strikje: 
Haak met roze/fuchsia 6lossen en 1 keerlosse. 
Haak 6 hst op de lossenketting, 1l, keer 
Herhaal dit 1 keer, hecht af en knoop een draad in het midden van het lapje, trek aan zodat 
het een strikvorm wordt. Naai het strikje op het hoofd voor het staartje. 
 
Veel haakplezier! 
 
Op www.essiebirdies.wordpress.com vind je nog meer leuke haakpatronen. 
Facebook en Instagram: essiebirdies 

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