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Benodigdheden: 
Schachenmayr Catania kleuren 105 (nature) en 383 (marigold) 
- haaknaald 3 mm  
- naald en schaar 
 
Gebruikte steken en afkortingen: 
l = losse 
hv = halve vaste 
v = vaste 
s = steek/steken 
st = stokje 
hst = half stokje 
dst = dubbel stokje 
2v samen haken = minderen 
2v in de volgende v = meerderen 
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Deel 1: 
Met nature/crème kleur 
Haak in rondgaande toeren 
Toer 1: 6 v in een ring (=6)                                         
Toer 2: (2v in de volgende v) 6x (=12) 
Toer 3: (1v, 2v in de volgende v) 6x (=18) 
Toer 4: (1v, 2v in de volgende v, 1v 6x (=24) 
Toer 5: (3v, 2v in de volgende v) 6x (=30) 
Toer 6: (2v, 2v in de volgende v 2v) 6x (=36) 
Toer 7: (5v, 2v in de volgende v) 6x (=42) 
Toer 8: (3v, 2v in de volgende v, 3v) 6x (=48) 
Toer 9: (7v, 2v in de volgende v) 6x (=54) 
Toer 10: (4v, 2v in de volgende v, 4v) 6x (=60) 
Toer 11: (9v, 2v in de volgende v) 6x (=66) 
Toer 12: (5v 2v in de volgende v, 5v) 6x (=72) 
Hecht af en werk de draadjes weg. 
 
Deel 2:  
Met kleur marigold 
Haak in rijen, keer na elke rij en haak 1l 
R1: 2l, v in 1e l (=1) 
R2: 2v (=2) 
R3: 2v (=2) 
R4: 1v, 2v in de volgende v (=3) 
R5: 2v in de volgende v, 1v, 2v in de volgende v (=5) 
R6: 2v in de volgende v, 3v, 2v in de volgende v (=7) 
R7: 2v in de volgende v, 5v, 2v in de volgende v (=9) 
R8: 2v in de volgende v, 7v, 2v in de volgende v (=11) 
R9: 2v in de volgende v, 9v, 2v in de volgende v (=13) 
R10: 2v in de volgende v, 11v, 2v in de volgende v (=15) 
R11: 2v in de volgende v, 13v, 2v in de volgende v (=17) 
R12: 2v in de volgende v, 15v, 2v in de volgende v (=19) 
R13: 2v in de volgende v, 17v, 2v in de volgende v (=21) 
R14: 2v samen haken, 17v, 2v samen haken (=19) 
R15: 2v samen haken, 15v, 2v samen haken (=17) 
R16: 2v samen haken, 13v, 2v samen haken (=15) 
R17: 2v samen haken, 11v, 2v samen haken (=13) 
R18: 2v samen haken, 9v, 2v samen haken (=11) 
R19: 2v samen haken, 7v, 2v samen haken (=9) 
 
Borduur een paar steekjes in crèmekleur op deel 2. Zie foto’s. 
Plaats deel 2 op deel 1 en haak vast met v, gebruik de achterste lussen van deel 2 en de 
voorste lussen van deel 1. Borduur de ogen en neus met zwart garen. 
 
Oren (2): 
Met marigold  
Toer 1: 6 v in magic ring (=6)                                         
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Toer 2: (1v, 2v in de volgende v) 3x (=9) 
Toer 3: (2v, 2v in de volgende v) 3x (=12) 
Toer 4: (3v, 2v in de volgende v) 3x (=15) 
Toer 5: (4sv 2v in de volgende v) 3x (=18) 
Vouw het oor en haak dicht met 9v (=9) 
Haak het oor vast aan het hoofd met v. Of naai het oor aan het hoofd. 
 
Deel 3: 
 
Haak nog een rond deel, hetzelfde als deel 1 in marigold. 
Na de laatste toer haak je 19l; start in de 2e l vanaf de naald, 18hv op de ketting, hv in de 
volgende steek om het lusje te maken. 
 
Leg de delen op elkaar en haak vast met v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel haakplezier!  
De patronen van de paddenstoel en pompoen decoraties vind je ook gratis op mijn blog. 
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