
 

 

Leergierige beginners  

 

+- 35 cm x 46 cm 

o 2 bollen Dolce donkerbeige  
o Restjes Dolce fuchsia en ecru  
o Haaknaald 5 mm van Prym  
o Wolnaald van Prym 
o Vulling 1 kg 



 

 

 

• 1e toer: maak een magic ring en haak 3 lossen (telt als eerste stokje) en dan nog  9 stokjes, sluit de 

toer met een halve vaste.  

• 2e toer: haak 3 lossen en 1 stokje in de eerste steek. Haak telkens 2 stokjes in elke steek (20 

stokjes). 

• 3e toer: haak 3 lossen, 2 stokjes in de volgende steek, *1 stokje , 2 stokjes in de volgende steek*, 

blijf tussen ** herhalen tot het einde (30 stokjes). 

• 4e toer: 30 stokjes. 

• 5e toer: 30 stokjes. 

• 6e toer: 30 stokjes. 

• 7e toer: haak 3 lossen, haak 2 stokjes samen, 13 stokjes, haak 2 stokjes samen, 13 stokjes, haak 2 

stokjes samen en sluit met een halve vaste (28). 

• Haak nog een arm op dezelfde manier.  

• Haak de 2 benen op dezelfde manier als de armen.  

• Ga dan als volgt verder: 

• Toer 1: haak alle steken over beide benen (56 stokjes).  

• Toer 2: 56 stokjes.  

• Toer 3: 56 stokjes, plaats een stekenmarkeerder aan beide zijden. 

• Toer 4: haak aan de zijkanten telkens 2 stokjes samen voor de markering (54). 

• Toer 5: haak aan de zijkanten 2 stokjes samen na de markering (52). 

• Toer 6: zoals toer 4 (50). 

• Toer 7: zoals toer 5 (48). 

• Toer 8: zoals toer 4 (46). 

• Toer 9: zoals toer 5 (44). 

• Toer 10: zoals toer 4 (42). 

• Toer 11: zoals toer 5 (40). 

• Toer 12: zoals toer 4 (38). 

• Toer 13: zoals toer 5 (36). 

• Toer 14: haak alle steken 2 aan 2 samen (18). 

• Stop nu de vulling in het lijf en de benen. Haak dan weer verder en begin aan het hoofd.  

 

• Toer 15: om de andere steek verdubbelen (27). 

• Toer 16: elke derde steek verdubbelen (36). 

• Toer 17: elke vierde steek verdubbelen (45). 

• Toer 18: 45 stokjes. 

• Toer 19: 45 stokjes. 

• Toer 20: haak elk vierde en vijfde stokje samen (36). 

• Toer 21: haak elk derde en vierde stokje samen (27). 

• Toer 22: haak elk tweede en derde stokje samen (18). 



 

 

• Vul nu het hoofd op.   

• Toer 23: haak alle stokjes samen en haal de draad door de 9 stokjes. Trek goed aan. 

• Stop alle draadjes in. 

• Vul de armen op en naai ze aan het lijf.  

• Voor de knopen, haak met fuchsia 6 vasten in een magic ring. 

• Voor de slierten op armen en benen haak je 4 x een ketting van 16 lossen; naai deze op de armen 

en benen. 

• Naai met ecru de ogen en een mond. 

 

 


