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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. Om mijn gratis patronen te blijven delen kun je 
me steunen d.m.v. “ Buy me a coffee” klik hier: https://ko-fi.com/essiebirdies 
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Benodigdheden: 
 
- katoen in kleuren zwart, rood, beetje wit en goud  
 
- haaknaald 2,5 mm 
 
- maasnaald, schaar, vulling 
 
Gebruikte steken en afkortingen 
l = losse 
hv = halve vaste 
v = vaste 
s = steek/steken 
st = stokje 
2 v samen haken = minderen 
2 v in de volgende v = meerderen 
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Patroon 
Haak in rondgaande toeren 
Voorbeeld is het zwarte paardje op de foto 
Begin met de benen, zwart 
Toer 1: 4v in een ring (4) 
Toer 2: 2v in elke steek (8) 
Toer 3 en 4: 8v (8) 
Toer 5: kleurwissel goud; *2v in de volgende v, 3v * herhaal* * (10) 
Toer 6: kleurwissel zwart; 10v (10) 
Toer 7: kleurwissel rood; 10v (10) 
Toer 8: kleurwissel zwart; *2v in de volgende v, 4v* herhaal * * (12), hv in de eerste steek, 
hecht af en maak een tweede been, hecht het tweede been niet af. 
 
Als je het tweede been gehaakt hebt: 
Toer 9: 5v (op het tweede been), 5l, 12v op het 1e been, 5l, 7v op het 2e been (34) 
Toer 10 – 16: 34v (34) 
Toer 17: 15v, (2v samen haken 4x), 11v (30) 
Toer 18: 12v, (2v samen haken 4x), 10v (26) 
Toer 19: 10v, (2v samen haken 4x), 8v (22) 
Toer 20: 8v, 4v in de laatste 4 steken van de vorige toer (dit vormt de nek) (12) de 
resterende steken naaien we later dicht als het lijf gevuld is. 
Toer 21 en 22: 12v (12) 
Toer 23: (2v in de volgende v 2x), 6v, (2v samen haken 2x) (12) hecht af maar laat een langer 
draadje hangen om het hoofd later vast te naaien. 
 
 
Hoofd: 
Met zwart  
Toer 1: 4l 
Toer 2: 2v in de 2e steek vanaf de naald, 2v in de volgende v, 3v in de laatste steek, ga verder 
aan de andere kant; 2v in de volgende v, v in de laatste steek (10) 
Toer 3 en 4: 10v (10) 
Toer 5: 1v, (2v in de volgende v 6x), 3v (16) 
Toer 6: 6v, (2v in de volgende v 4x), 6v (20) 
Toer 7 – 11: 20v (20) 
Toer 12: (2v, 2v samen haken) 5x (15) 
Toer 13: (1v, 2v samen haken) 5x (10) vul het hoofd 
Toer 4: 2v samen haken 5x (5) hecht af en laat een draadje hangen om het hoofd te sluiten 
na nog een beetje opvullen. Draad door de laatste steken weven. 
 
Oren (2): 
Met zwart  
Toer 1: 4v in een ring (4) 
Toer 2: (1v, 2v in de volgende v) 2x (6) 
Toer 3: (2v, 2v in de volgende v) 2x (8) 
Toer 4: vouw het oor en haak dicht met 4v. Hecht af en maak een tweede oor. Naai de oren 
aan het hoofd. 
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Staart: 
Met zwart 
10l, hecht af 
12l, hecht af 
14l, hecht af 
15l, hecht af  
Naai de onderdeeltjes aan de achterzijde van het paardje waarbij de kortste onderaan komt 
en de andere erboven (foto) 
 
Klein kleedje voor de rug van het paardje: 
Toer 1: 6v in een ring (rood) (6) 
Toer 2: 2v in elke steek (zwart) (12) 
Toer 3: 1v, 2v in de volgende v) herhaal (wit) (18) 
Toer 4: 1v, 2v in de volgende v, 1v) herhaal (rood) (24) 
Toer 5: hv op alle steken van toer 4 (goud) hecht af en laat een langer draadje hangen om 
het kleedje op de rug te naaien en om de draad om de buik van het paardje te wikkelen 
(foto) 
 
Afwerking: 
Naai de oren aan het hoofd 
Naai het hoofd aan het lijf 
Vul het paardje (niet te dik) en naai de openingen op de rug en tussen de benen dicht 
Naai de staart aan het lijf 
Naai het kleedje op de rug 
Borduur met wit een oogje 
Borduur met goud een halter om het hoofd 
Maak met goud een ophang lus vast net onder de oren 
 
 
Veel plezier met het haken van deze paardjes en ik wens jullie en fijne kerstperiode! 
 
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       Facebook groep: haken met essiebirdies 
Instagram: @essiebirdies   #essiebirdiespattern 
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