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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.  

Copyright essiebirdies 2021 

www.essiebirdies.wordpress.com  

Facebook en Instagram: @essiebirdies  

Facebookgroep: haken met essiebirdies  

Benodigdheden: 
Haakkatoen in huidkleur (bijv. Scheepjes catona 263, 
zwart, wit en koperrood (bijv. Scheepjes catona 388) 
Haaknaald 2,5 mm 
Poppenvulling 
Schaar en stopnaald 
Veiligheidsogen 9mm of borduur de ogen met zwart garen 
Afmeting: ca.18 cm  

Afkortingen: 
L = losse 
V = vaste 
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2v in dezelfde v (=meerderen) 
2v samen haken (=minderen) 
Hv = halve vaste 
Hst = half stokje 
St = stokje 
 

Patroon: 
 
Opmerking: vul het popje op tijdens het haken 

Benen (maak er 2): 
Start met kleur zwart 
Toer 1: 6 v in een ring (6) 
Toer 2: 6 x (2v in de volgende v) (12) 
Toer 3 t/m 5: 12v (12) 
Toer 6: wissel naar kleur wit en haak in de achterste  
lussen; 12v (12) 
Toer 7: 12v (12) 
Toer 8: wissel naar huidkleur; 12v (12) 
Toer 9 t/m 12: 12v (12) 
Maak een 2e been maar hecht de draad niet af van het 2e been. 
Na het maken van het 2e been worden de benen verbonden en haak je het lijf. 

Lijf en hoofd:  
Toer 13: met kleur wit; verbind het 1e been met 1v en haak 23v  
over het eerste en tweede been (24) 
Toer 14 t/m 15: 24v (24) 
Toer 16: (3v, 2v in de volgende v) 6x (30v) 
Toer 17 t/m 18: 30v (30) 
Toer 19: wissel naar kleur zwart; 30v (30) 
Toer 20: (3v, 2v samen haken) 6x (24)  
Toer 21: haak in de achterste lussen; 24v (24) 
Toer 22: 24v (24) 
Toer 23: (2v, 2v samen haken) 6x (18) 
Toer 24: 18v (18) 
Toer 25: haak in de achterste lussen; 18v (18) 
Toer 26: wissel naar huidkleur; (1v, 2v samen haken) 6x (12) 
Toer 27: 12v (12) 
Toer 28: (1v, 2v in de volgende v) 6x (18) 
Toer 29: (2v, 2v in de volgende v) 6x (24) 
Toer 30: (3v, 2v in de volgende v) 6x (30) 
Toer 31: (4v, 2v in de volgende v) 6x (36) 
Toer 32: (5v, 2v in de volgende v) 6x (42) plaats de veiligheidsogen tussen toer 34 en 35 
Toer 33 t/m 40: 42v (42) 
Toer 41: (5v, 2v samen haken) 6x (36)  
Toer 42: (4v, 2v samen haken) 6x (30) 
Toer 43: (3v, 2v samen haken) 6x (24) 
Toer 44: (2v, 2v samen haken) 6x (18) 
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Toer 45: (1v, 2v samen haken) 6x (12) 
Toer 46: (2v samen haken) 6x (6) 
Hecht de draad af en weef deze door de laatste steken om het hoofd te sluiten. 
 

Armen (maak er 2):  
Met huidskleur 
Toer 1: 6v in een ring (6) 
Toer 2: (2v, 2v in de volgende v) 2x (8) 
Toer 3 t/m 4: 8v (8) 
Toer 5: wissel naar kleur wit; 8v (8) 
Toer 6: haak in de achterste lussen; 8v (8) 
Toer 7: wissel naar kleur zwart; 8v (8) 
Toer 8 t/m 12: 8v (8) 
Toer 13: vul de arm niet op, vouw dicht en haak de  
tegenover elkaar liggende steken dicht met v (4) 
Hecht de kleur wit aan in de voorste lussen van toer 6; haak 2v in elke lus en sluit de toer 
met een hv. 
Maak een tweede arm en naai de armen aan het lijf. 
 
 

Rok: 
Houd het popje ondersteboven en hecht de zwarte draad aan in de voorste lussen van toer 
21 aan de achterkant van het lijf. 
Toer 1: 2l, 1st in dezelfde steek (2st in elke steek) herhaal ( ) 
Toer 2: 2l, 2st in de volgende steek, (1st, 2 st in de volgende steek) herhaal ( ) 
Toer 3: st in elke steek tot einde toer 
Toer 4 herhaal toer 3 en hecht daarna af. 
 

Kraagje: 
Haak 19 lossen, start in de 2e l vanaf de naald; 
5hv, v, hst, st, 3l, hv in de volgende steek, hv, 3l, st, hst, v, 5hv, hecht af en naai het kraagje 
aan de nek. 
 

Haar: 
Haar basis: 
Toer 1: 6 v in een ring (6)                                           
Toer 2: 6 x 2 v in de volgende v (=12) 
Toer: (v, 2v in de volgende v) herhaal (18) 
Toer: (2v, 2v in de volgende v) herhaal (24) 
Toer5: (3v, 2v in de volgende v) herhaal (30) 
Toer 6: (4v, 2 v in de volgende v) herhaal (36) 
Toer7: (5v, 2v in de volgende v) herhaal (42) 
Toer 8 – 14:( 7 toeren) 42v (42) 
Knip de draad niet af. 
Hv in de volgende steek, 10l, start in de 2e l vanaf de naald; 8hst over de lossen ketting, hv, 
sla 1 steek over, hv in de volgende steek van de haar basis. Doe dit 12 keer.  
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Nu maak je korte strengen als volgt: 6l, 4hst over de lossen ketting, hv, sla 1 steek over, hv in 
de volgende steek van de haar basis. Doe dit 9 keer. Hecht af. 
Naai het haar op het hoofd. Zet de voorste 4 plukken vast met een steekje op het hoofd. 
Gebruik evt. wat textiel lijm om het haar te modelleren. 
 
Borduur met zwart garen een lijntje boven de ogen en met wit een lijntje onder de ogen. 
Borduur een mondje met roze garen. 
Maak d.m.v. een paar steekjes met huidkleur een neus. 
Maak evt. met wat blush de wangetjes. 

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  
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