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Benodigdheden: 
Haakkatoen in de kleuren; wit en zwart 
Veiligheidsogen kleur lichtgrijs 13,5 mm 
Poppenvulling 
Haaknaald 2,5 
Stopnaald en schaar 
Stekenmarkeerder 
Gekleurd draadje 
Textiellijm 

 

Gebruikte afkortingen: 
v = vaste  
l = losse 
hv = halve vaste 
2 v samen haken = minderen 
2 v in 1 vaste = meerderen 
 
Opmerkingen: 
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Vul de hele knuffel stevig op. 
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. 

 

Ogen:  
Maak 2 ooglapjes: 
Toer 1: haak met zwart 9 lossen, en start in de 2e losse 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. De veiligheidsogen 
steek je door het ooglapje en druk je dan door in het hoofd. Plaats ze ongeveer tussen toer 
15 en 16 van het hoofd/lijf. 
 

Lijf, hoofd en pootjes: 
Vul de panda tijdens het haken. 
Met kleur wit 
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6v)                                           
Toer 2: 2v in elke v (=12v) 
Toer 3: 2v in elke 2e v, herhaal (=18v)  
Toer 4: 2v in elke 3e v, herhaal (=24v) 
Toer 5: 2v in elke 4e v, herhaal (=30v) 
Toer 6: 2v in elke 5e v, herhaal (=36v) 
Toer 7: 2v in elke 6e v, herhaal (=42v) 
Toer 8: 2v in elke 7e v, herhaal (=48v) 
Toer 9: 48v (=48v) 
Toer 10: 2v in elke 8e v, herhaal (=54v)  
Toer 11 t/m 12: 54v (=54v) 
Toer 13: 2v in elke 9e v, herhaal (=60v) 
Toer 14 t/m 30 (17 toeren): 60v (=60v)      Vergeet niet om de ogen te plaatsen! 
Toer 31: 8v, 2v samen haken, herhaal (=54v) 
Toer 32: 7v, 2v samen haken, herhaal (=48) 
Toer 33: 48v (=48v) 
Toer 34: 6v, 2v samen haken, herhaal (=42v) 
Toer 35: 5v, 2v samen haken, herhaal (=36v) 
Toer 36: 4v, 2v samen haken, herhaal (=30v) 
Toer 37: (de pootjes) wissel naar zwart; 8v, haak verder aan de overkant 2v, 2v in de 
volgende v, 4v (=16v), dit wordt het eerste pootje. 
Toer 38: 16v (=16v) 
Toer 39: 2v in de 1e en 2e v, 14v (=18v) 
Toer 40: 2v in de 1e en 2e v, 16v (=20v) 
Toer 41 t/m 42: 20v (=20v) 
Toer 43: 2v samen haken, 16v, 2v samen haken (=18v) 
Toer 44: 1v, 2v samen haken, herhaal (=12v) 
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Toer 45: 2v samen haken 6x (=6v) vul op en weef de draad door de laatste steken om het 
pootje te sluiten. 
Maak een tweede pootje: hecht zwart aan aan de zijkant van de panda. Haak 16v. Herhaal 
toer 38 t/m 45. 
 

Oren:  
Met kleur wit: 
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6v)                                           
Toer 2: 2v in elke v (=12v) 
Toer 3: 2v in elke 2e v, herhaal (=18v)  
Toer 4: 2v in elke 3e v, herhaal (=24v) 
Toer 5 t/m 7: 24v (=24v) 
Toer 8: 2v, 2v samen haken, herhaal (=18v) 
Toer 9: 1v, 2v samen haken, herhaal (=12v) 
Vouw het oor en haak dicht met 6v. Hecht af. 
 

Binnenste deel oor:  
Met zwart: 
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6v)                                           
Toer 2: 2v in elke v (=12v) 
Toer 3: 2v in elke 2e v, herhaal (=18v) hecht af en naai in het oor. 
Naai de oren op het hoofd. 
 

Armen:  
Met zwart: 
Toer 1: Haak 6 v in de ring (=6v)                                           
Toer 2: 2v in elke v (=12v) 
Toer 3: 2v in elke 2e v, herhaal (=18v)  
Toer 4 t/m 9: 18v (=18v) 
Toer 10: 1v, 2v samen haken, herhaal (=12v) 
Toer 11 t/m 16: 12v (=12v) vul licht op. Vouw de arm en haak dicht met 6hv. Hecht af en naai 
de armen vast. 
 

Afwerking:  
Naai de armen en oren vast. Borduur met zwart een neusje en mond. Lijm  (textiellijm)het 
gekleurde draadje op het hoofd/lijf. Knip uit rood vilt een klein hartje en plak dit met 
textiellijm op het pootje. 
 
Veel plezier met je pandabeertje! 
 
Op www.essiebirdies.wordpress.com vind je nog meer leuke haakpatronen! 
 
Ik zie jullie creaties graag op Facebook en Instagram. Als je me tagt plaats ik je creatie in mijn 
Insta stories. 
 
Facebook: @essiebirdies       Facebookgroep: haken met essiebirdies 
Instagram: @essiebirdies   #essiebirdiespattern 

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