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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.  

Copyright essiebirdies 2021 

www.essiebirdies.wordpress.com  

Facebook en Instagram: @essiebirdies 

Facebookgroep: haken met essiebirdies  

Benodigdheden: 
Haakkatoen  

Haaknaald 2,5 mm of passend bij je garen 

Schaar en stopnaald 

Evt. textiel lijm 

 

Afkortingen: 
L = losse 

V = vaste 

Hv = halve vaste 

Hst = half stokje 

St = stokje 

R = rij 

 

 

Patroon: 
Hoesje: 

50l, sluit met een hv tot een ring (let op dat de ketting niet draait) 
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R1: 1l, hst in elke steek. Hv boven in het eerste hst (50) 

Herhaal R1 tot de gewenste hoogte 

Je kunt met een contrast kleur een toer vasten haken aan de boven- en onderkant 

 

Vosje: 

Met crème kleur: 2l 

R1: 12 hst in de 2e l vanaf de naald. Hv boven in het eerste hst (12) 

R2: 2hst in elke steek (24) 

R3: (1hst, 2hst in de volgende steek) herhaal, hv boven in de eerste steek (36) hecht af en 

werk de draad weg. 

 

Met zwart garen, 2l 

R1: hst in 2e vanaf de naald. Wissel naar kleur oranje en laat een klein stukje zwart hangen 

om te naaien. 

R2: 1l, keer, 2hst in hst (2) 

R3: 1l, keer, 2hst in elke steek (4) 

R4: 1l, keer, 2hst in elke steek (8) 

R5: 1l, keer, 2hst in elke steek (16) 

R6: 1l, keer, 1hst in elke steek (16) 

 

Nu maken we de oren: 

R1: 4v, 3hst (3) 

R2: 1l, keer, hst, sla 1 steek over, hst (2) 

R3: 1l, keer, 2hst samen haken (1) 

Sla 2 steken over, maak nog een oor; start met 3hst (R1) 

Haak nu R2 en 3 van het oor. Hecht af. 

 

Met crèmekleur:  

2l, 2v in de 1e vanaf de naald, hv en hecht af. Naai dit stukje op het oor. Maak er nog een voor 

het 2e oor. 

Plaats het oranje deel op het crème deel. Borduur ogen met zwart garen. 

Naai of lijm (textiel lijm) het oranje deel op crème deel. Naai of lijm vast aan het hoesje. 

 

Veel plezier met het maken van dit vossen hoesje! 
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