
 
 
 
 

Happy Chinese New Year Rat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Gehaakte exemplaren mogen in beperkte oplagen verkocht worden onder 
vermelding van essiebirdies als ontwerpster. Het patroon is getest maar essiebirdies is niet 
verantwoordelijk voor het individuele haakwerk van degene die het patroon gebruikt.  
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benodigdheden: 
 
Garen 
Durable coral in de kleuren: light grey (2232), pink (232), light yellow (309) and aqua (338) 
Stukje ijzerdraad (gebruik geen ijzerdraad als de knuffel bestemd is voor kinderen onder de 
3 jaar) het ijzerdraad in de staart zorgt voor de balans zodat het ratje makkelijk kan blijven 
zitten. 
Haaknaald 2,5 mm  
Poppenvulling 
Naald en schaar 
Veiligheidsogen 8 mm (gebruik geen veiligheidsogen voor kinderen onder de 3 jaar, borduur 
de ogen dan bij voorkeur) 
Zwart garen om de wenkbrauwen te borduren 
Donkergeel garen om een stukje kaas te haken 



 
Gebruikte afkortingen 
 
v = vaste  
l = losse 
hv = halve vaste 
2 v samen haken = minderen 
2 v in de volgende v = meerderen (2 vasten in een vaste) 
(  ) = herhaal wat tussen haakjes staat 
 
 
Opmerkingen: 
 

• 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. 

 
 
Patroon 
 
Hoofd: 
1: met lichtgrijs, 9 l. 2v in de 2e l vanaf de naald, 6v. 4v in de laatste l. ga verder aan de 
andere kant van de lossenketting: 6v, 2v in de laatste steek. (20v) 
2: 2v in de eerste v, 8v, 2 x 2v in de volgende v, 8v, 2v in de volgende v (24v) 
3: 1v, 2v in de volgende v, 8v, 2v in de volgende v, 2v, 2v in de volgende v, 8v, 2v in de 
volgende v, 1v (28v) 
4: 2v, 2v in de volgende v, 9v, 2v in de volgende v, 3v, 2v in de volgende v, 9v, 2v in de 
volgende v, 1v (32v) 
5: 2v, 2v in de volgende v, 10v, 2v in de volgende v, 4v, 2v in de volgende v, 10v, 2v in de 
volgende v, 2v (36v) 
6 – 12: 36v (36v) 
13: (4v, 2v samen haken) herhaal (30v) 
14 – 15: 30v (30v) 
16: (3v, 2v samen haken) herhaal (24v) start vullen 
17 – 18: 24v (24v) plaats de veiligheidsogen 
19: (2v, 2v samen haken) herhaal (18v) 
20 – 21: 18v (18v) 
22 (1v, 2v samen haken) herhaal (1v) 
23 - 25: 12v (12v) vul het hoofd verder op 
26: 6 x 2v samen haken (6v) 
27: wissel naar roze (pink): 6v (6v) 
28: 6v (6v) 



29: 3 x 2v samen haken (3v) 
30: 3v samen haken, afhechten en draad wegwerken 
 
 
 
 
Oren: (2x) 
1: met roze, magic ring met 6 
2: 6 x 2v in 1v (12v) 
3: (1v, 2v in de volgende v) herhaal (18v) 
4: (2v, 2v in de volgende v) herhaal (24v)  
5: (3v, 2v in de volgende v) herhaal (30v) 
6: wissel naar de kleur lichtgrijs: 30v (30v)  
Hecht af en laat een draad hangen om het oor aan het 
hoofd te naaien. 
 
 
 
 
 
Lijf:  
1: met lichtgrijs, 12l, steek de naald in de eerste l van de ketting en haak 12v. 
2 – 3: 12v (12v) 
4: (1v, 2v in de volgende v) herhaal (18v) 
5 – 7: 18v (18v) 
8: (2v, 2v inde volgende v) herhaal (24v) 
9 – 11: 24v (24v) 
12: (3v, 2v in de volgende v) herhaal (30v) 
13: 30v (30v) 
14: (4v, 2v in de volgende v) herhaal (36v) 
15: 36v (36v) 
16: (5v, 2v in de volgende v) herhaal (42v) 
17: 42v (42v) 
18: (6v, 2v in de volgende v) herhaal (48v) 
19 – 22: 48v (48v) 
23: (6v, 2v samen haken) herhaal (42v) 
24 – 25: 42v (42v) 
26: (5v, 2v samen haken) herhaal (36v) 
27: 36v (36v) 
28: 36 v, vul het lijf, vouw het dicht en haak de tegenover elkaar liggende steken vast met v. 
Hecht af. 
 
Benen: (2x) 
1: met aqua, magic ring van 6 
2: 6 x 2v in 1v (12v) 
3: (v, 2v in de volgende v) herhaal (18v) 
4 – 5: 18v (18v) 



6: (v, 2v samen haken) herhaal (12v) 
7: (v, 2v samen haken) herhaal (8v) 
8: wissel naar lichtgrijs, 8v (8v) vul de voet voordat je het been haakt. 
9 – 25: (17 toeren) 8v (8v) vul het been niet, vouw het been dicht en haak de tegenover 
elkaar liggende steken vast met v (4v) Maak het 2e been. 
 
Armen: (2x) 
1: met lichtgeel, magic ring van 6 
2: 6 x 2v in 1v (12v) 
3 – 4: 12v (12v) 
5: (1v, 2v samen haken) herhaal (8v) 
6: 8v (8v) 
7: wissel naar lichtgrijs, 8v (8v) vul het handje voordat je verder gaat met de arm 
8 – 22: (15 toeren) 8v (8v) vul de arm niet, vouw de arm dicht en haak de tegenover elkaar 
liggende steken vast met v (4v) maak de 2e arm. 
 
Staart: 
1: met lichtgrijs, magic ring van 6  
2 – 26: 6v (6v) stop een stukje ijzerdraad in de staart, vouw de staart dicht en haak de 
tegenover elkaar liggende steken vast met v (3v) 
 
Kaas: 
1: met geel, magic ring van 12 
2: 12 x 2v in 1v (24v) 
3: (v, 2v in de volgende v) herhaal (36v) 
4: Vouw het lapje dicht en haak de tegenover elkaar liggende steken vast met v. Hecht af en 
laat een draad hangen. 
5: Vouw het stukje nog een keer en naai het vast met een paar steekjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwerking: 

- Naai de oren aan het hoofd 
- Naai het hoofd aan het lijf 
- Naai de armen aan het lijf en het stukje kaas aan de handjes 
- Naai de benen aan het lijf 
- Naai de staart aan het lijf 
- Borduur de wenkbrauwen met zwart garen (en de ogen als je geen veiligheidsogen 

gebruikt) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel haakplezier! 
 
Op www.essiebirdies.wordpress.com vind je nog meer leuke haakpatronen (zowel gratis als 
kooppatronen) 
Ik zie jullie creaties graag op Facebook en Instagram. 
Facebook: @essiebirdies       Facebookgroep: haken met essiebirdies 
Instagram: @essiebirdies   #essiebirdiespattern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


