
 

 

 

• De hond wordt aan één stuk in het rond gehaakt, beginnende bij de staart, dan de twee 

achterpoten, dan het lijf, dan de twee voorpoten, dan de nek en achtereenvolgens de twee oren 

en als laatste de snuit. Nadien zal het lange haakwerk in elkaar gedraaid worden en zo in vorm 

vastgenaaid worden. 

 

• Maak een magic ring en haak daarin 4 vasten. 

Leergierige beginners  

 One size 

o 4 bollen Boston ecru 002
o 1 bol Apilou Big Royal Blauw
o haaknaald 5 mm
o pandavulling 
 
Boston 50 g/55 m

 



 

 

• Toer 2-6: haak 4 vasten. 

• Toer 7: haak in elke vaste 2 vasten (8). 

• Toer 8: 12). 

• Toer 9: (16). 

• Toer 10: (20). 

• Toer 11-15: haak een vaste in elke vaste (20). 

• Toer 16:  (16). 

• Toer 17: (12). 

• Vul nu de staart op, zorg voor genoeg vulling zodat het goed stevig staat. 

• Toer 18:  (8). 

• Toer 19: haak de vasten 2 aan 2 samen (4). 

 

• Haak verder aan één stuk. 

• Toer 20: haak een vaste in elke vaste (4). 

• Toer 21: haak in elke vaste 2 vasten (8). 

• Toer 22: 12). 

• Toer 23: (16). 

• Toer 24: (20). 

• Toer 25-34: haak een vaste in elke vaste (20). 

• Toer 35:  (16). 

• Toer 36:  (12). 

• Vul nu de poot op, zorg voor genoeg vulling zodat het goed stevig staat. 

• Toer 37: (8). 

• Toer 38: haak de vasten 2 aan 2 samen (4). 

 

• Haak verder aan één stuk. 

• Herhaal toer 20 tot en met toer 38. 

 

• Haak verder aan één stuk. 

• Herhaal nog eens toer 20 tot en met toer 38. 

 

 

• Haak verder aan één stuk. 

• Herhaal nog eens toer 20 tot en met toer 38. 

 

• Haak verder aan één stuk. 

• Toer 1: haak een vaste in elke vaste (4). 

• Toer 2: haak in elke vaste 2 vasten (8). 

• Toer 3 : 12). 

• Toer 4: (16). 

• Toer 5: (20). 



 

 

• Toer 6-9: haak een vaste in elke vaste (20). 

• Toer 10:  (16). 

• Toer 11:  (12). 

• Vul nu de nek op, zorg voor genoeg vulling zodat het goed stevig staat. 

• Toer 12:  (8). 

• Toer 13: haak de vasten 2 aan 2 samen (4). 

 

• Haak verder aan één stuk. 

• Herhaal nog eens toer 20 tot en met toer 38. 

 

• Haak verder aan één stuk. 

• Toer 1: haak een vaste in elke vaste (4). 

• Toer 2: haak in elke vaste 2 vasten (8). 

• Toer 3 : 12). 

• Toer 4: (16). 

• Toer 5: (20). 

• Toer 6-12: haak een vaste in elke vaste (20). 

• Toer 13:  (16). 

• Toer 14:  (12). 

• Vul nu de snuit op, zorg voor genoeg vulling zodat het goed stevig staat. 

• Toer 15: (8). 

• Toer 16: haak de vasten 2 aan 2 samen (4). 

• Toer 17: haak een vaste in elke vaste (4). 

• Toer 18: haak in elke vaste 2 vasten (8). 

 

• Haak met Apilou Big Royal Blauw een ketting van 100 lossen en haak één rij vasten. 

• Haak dan 3 lossen. 

• Ga aan de andere kant van de ketting eveneens vasten tot het einde. 

 

• Stop de losse draadjes in. 

• Vouw de hond in vorm en naai alles stevig vast. 

• Doe de halsband rond de nek. 

 


