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De gebruikte foto’s dienen als voorbeeld, maar kunnen qua kleuren en model afwijken van dit patroon. 
Mocht je fouten ontdekken in het patroon, wil je me dit dan laten weten via info@nennedesign.nl. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gebruikte steken: 

l = losse 
keerl = keerlosse 
hv = halve vaste 
v = vaste 
hst = half stokje 
st = stokje 

Uitleg patroon: 

Het patroon is over het algemeen gehaakt in spiralen, is dit niet het geval dan staat het aangegeven. Het is handig 
een steekmarkeerder te gebruiken, steek hem in de eerste steek van een toer, zo zie je het begin en einde van een 
toer. 
 
Magische ring maken doe je zo: 
Steek je wijsvinger uit, sla de draad van achter naar voor 3 keer om je vinger, steek de haaknaald onder de 3 lussen 
door, haal de achterste draad onder de 2 lussen door, sla de lange draad om je haaknaald en trek hem door de lus, 
de ring van je vinger halen, je kunt nu de benodigde vasten haken in de ring. 
(Voor een duidelijk uitleg verwijs ik naar de vele filmpjes op Youtube.com, zo heb ik het ook geleerd ) 
Waar staat “Haak hst in de ring” wordt een magische ring bedoeld. 
Mocht een magische ring niet lukken dan kun je ook beginnen met 2 lossen. Haak dan het aantal hst in de 1ste losse. 
 
Van kleur wisselen doe je zo: 
Start met het haken van een hst, zodra je 3 lussen op je haaknaald hebt pak je de nieuwe kleur en haal je die door de 
3 lussen. 
 
2 steken samen haken doe je zo: 
Steek de haaknaald in de voorste lus van de 1e steek, dan in de voorste lus van de 2e steek, sla de draad om de 
haaknaald en haal door de eerste 2 lussen, sla nogmaals om en haal door de laatste 2 lussen. 
 

  

Benodigdheden (gebruikt in dit voorbeeld):  

* Garen: 
   Phildar Phil Coton 3: 
   0008 Mercure 
   0010 Blanc 
   Durable Coral:  
   327 
   Pingouin Esterel:  
   Ciel 
* Haaknaald 3 (bij gebruik van ander garen passende haaknaald gebruiken) 
* Veiligheidsoogjes  12mm 
* Veiligheidshartje/snaveltje 12mm 
* Steekmarkeerder 
* Fiberfill 
* Wolnaald 
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Patroon 

Lijf: 
Begin met Ciel en verander om de 2 toeren van kleur (Ciel, 0008, 327) 

Toer 1:  9 hst in de ring (=9) 
Toer 2:  Haak 2 hst in elk hst (=18) 
Toer 3:   Haak 2 hst in elk 2e hst (=27) 
Toer 4:  Haak 2 hst in elk 3e hst (=36) 
Toer 5:   Haak 2 hst in elk 4e hst (=45) 
Toer 6:   Haak 2 hst in elk 5e hst (=54) 
Toer 7:   Haak 2 hst in elk 6e hst (=63) 
Toer 8:   Haak 2 hst in elk 7e hst (=72) 
Toer 9-34:  72 hst  
Afhechten 
 

Ogen (haak 2): 
Begin met 0010 
 
Toer 1:  9 hst in de ring (=9) 
Toer 2:  Haak 2 hst in elk hst (=18) 
Toer 3:   Haak 2 hst in elk 2e hst (=27) 
Afhechten 
Ga verder met 0008 
Toer 4:  hv, v, (2hst, 2 hst in volgende steek) ()nog 2 x herhalen, 2hst, v, hv. 
 
Steek het veiligheidsoogje door het midden van het oog en door het lijf in  toer 25 met ongeveer 10 steken 
tussenruimte, je kunt zelf bekijken wat je mooi vindt. Zorg dat het donkere gedeelte bovenaan blijft. 
Naai de oogjes nu op het lijf vast of doe dat na het vullen, wat je zelf maar handig vindt. 
Plaats het snaveltje in toer 20, in het midden. 
 
Vul nu het lijf op, niet te stevig. Haak dan de bovenkant als volgt dicht. Hou de uil met de achterkant naar je toe. 
 
Toer 1:  Haak de bovenkant dicht met 36 v, (zie foto) 1l,    

Keren! 
Toer 2:  Haak in 1 steek (1hv, 9l,1hv,9l,1hv,9l,1hv) dit is 

een “oortje”.  
Haak dan  11sht, 12v, 11hst en in de laatste steek 
weer (1hv, 9l,1hv,9l,1hv,9l,1hv) 

Afhechten. 

Vleugels (haak 2): 
Ciel 
 
Toer 1:  9 hst in de ring (=9) 
Toer 2:  Haak 2 hst in elk hst (=18) 
Toer 3:   Haak 2 hst in elk 2e hst (=27) 
Toer 4:  Haak 2 hst in elk 3e hst (=36) 
Toer 5:   Haak 2 hst in elk 4e hst (=45) 
Toer 6:   Haak 2 hst in elk 5e hst (=54) 
Toer 7:   Haak 2 hst in elk 6e hst (=63) 
Vouw de rondjes mooi dubbel en haak de open rand dicht met v (zie foto) 
Naai ze aan de zijkanten van het lijf vast. 


