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3 Bollen softfun scheepjeswol kleur
grasgroen (no 2516)
1 bol softfun scheepjeswol kleur
kobaltblauw (no 2452)
1 bol softfun scheepjeswol kleur wit
(no 2412)
Lange zwarte katoenen draad
Haaknaald no. 3,5
2 zwarte veiligheidsoogjes met 0,5 mm
doorsnede
90 cm dunne zilverkleurig metaaldraad
1 groen kraaltje (6 mm) in de kleur van
de groene softfun
Fiberfill vulling

Dit patroon hoort bij de boeken van Blitz!
© Tekst Rian Visser
© Illustraties Lars Deltrap
Haakpatroon Anja Hazelaar
Kijk voor meer informatie over de boeken op www.gottmer.nl.
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VOET EN BEENTJE
LINKER VOORVOET
Grote teen
Haak in een magische lus 6 vasten.
1ste toer: haak 2 vasten in elke vaste (12 vasten).
2de t/m 6de toer: 12 vasten en eindig met een halve
vaste in de eerste vaste in de laatste toer, knip de
draad met ongeveer 10 cm af.
Tweede teen
Haak in een magische lus 5 vasten.
1ste toer: haak 2 vasten in elke vaste (10 vasten).
2de t/m 5de toer: 10 vasten en eindig met een halve vaste in de eerste vaste van de laatste toer, knip
de draad met ongeveer 10 cm af.
Derde teen
Haak in een magische lus 4 vasten.
1ste toer: haak 2 vasten in elke vaste (8 vasten).
2de t/m 4de toer: 8 vasten en eindig met een halve vaste in de eerste vaste van de laatste toer, knip de
draad met ongeveer 10 cm af.
Klein teentje
Haak in een magische lus 3 vasten.
1ste toer: haak 2 vasten in elke vaste (6 vasten).
2de t/m 3de toer: 6 vasten en eindig met een halve vaste in de eerste vaste in de laatste toer. Nu de
draad niet afknippen, maar verder gaan met het verbinden van de tenen met elkaar als volgt.
Haak 3 vasten van het kleine teentje, pak het derde teentje en haak vier vasten, dan de tweede teen
en haak er vijf vasten van, als laatste de grote teen en haak hier alle twaalf vasten van. Dan kom je
vanzelf aan de andere kant en haak je de overige vasten, dus vijf vasten van de tweede teen, vier
vasten van de derde teen en de overige drie van het kleine teentje.
Haak nu een toer vasten over deze 36 vasten en eindig met een halve vaste in de 1ste vaste van de
vorige toer en knip de draad met ongeveer 10 cm af.
RECHTER VOORVOET
Haak de tenen zoals beschreven bij de linker voorvoet, maar eindig nu met de grote teen en verbind
vanaf hier de vier tenen met elkaar.
Dus 6 vasten van de grote teen, 5 vasten van de tweede teen, 4 vasten van de derde teen en de zes
vasten rondom van het kleine teentje. Nu weer 4 vasten van de derde, 5 vasten van de tweede en de
overige 6 van de grote teen.
Ook nu natuurlijk weer een toer vasten over deze 36 vasten en eindig met een halve vaste in de 1ste
vaste van de vorige toer en knip de draad met ongeveer 10 cm af.

VOETZOOL
Haak 6 lossen.
1ste toer: haak vanaf de tweede losse vier vasten in elke losse, haak 3 vasten in de vijfde losse 3
vasten. Ga verder aan de andere kant van de ketting en haak vier vasten, haak in de losse waar je
begonnen bent 3 vasten (14 vasten).
2de toer: markeer het begin van de toer (ik gebruik er altijd een afwijkend kleur draad voor), haak 1
vaste op elk van de volgende 4 vasten, 2 vaste in 1 vaste, 1 vaste in de volgende, 2 vaste in 1 vaste,
1 vaste in de volgende 4 vasten, 2 vaste in 1 vaste, 1 vaste in de volgende en 2 vaste in 1 vaste (18
vasten).
3de toer: neem de markeerdraad een toer mee. Haak 1 vaste op elk van de volgende 4 vasten, 2 vaste
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in 1 vaste, 1 vaste in de volgende (2x), 2 vaste in 1 vaste, 1 vaste op elk van de volgende 4 vasten,
2 vasten in 1 vaste, 1 vaste in de volgende 2 vaste, 2 vaste in 1 vaste, 1 vaste op de volgende (23
vasten).
4de toer: markeerdraad een toer meenemen, haak 1 vaste op elk van de volgende 5 vasten, 2 vaste in
elk van de volgende 6 vasten, 1 vaste op elk van de volgende 12 vasten (29 vasten).
5de toer: markeerdraad meenemen, haak 1 vaste op elk van de volgende 6 vasten, haak 2 vaste in 1
vaste, haak 1 vaste in de volgende 2 vasten, haak 2 vaste in de volgende 4 vasten, haak 1 vaste in de
volgende 2 vasten, haak 2 vaste in 1 vaste, haak 1 vaste op de volgende 6 vaste, haak 2 vaste in 1
vaste, haak 1 vaste op de volgende 2 vasten, haak 2 vaste in 1 vaste, haak 1 vaste (35 vasten).

Vanaf hier wordt de tenenrij aan de voetzool vastgehaakt.
6de toer: haak 1 vaste in de volgende 5 vasten. Pak nu de linker voorvoet erbij, deze wordt aan de
voetzool vastgehaakt als volgt: begin bij de 7de vaste van de grote teen, haak nu 18 vasten samen
door elke keer 1 vaste van de voetzool met de die van de tenenrij samen te haken, haak hierna nog
12 vasten van de voetzool (35 vasten).
7de toer: haak 1 vaste in de volgende 5 vasten, haak nu verder over de18 vasten aan de bovenkant
van de tenenrij. Hier eindigt deze toer (35 vasten).
8ste toer: haak nu 1 vaste in de achterste lussen over de volgende 17 vasten (nu ben je bij het begin
van de tenenrij), haak 2 vasten samen, 1 vaste in de volgende 14 vasten, 2 vasten samen. (33 vasten).

9de toer: haak 1 vaste in de volgende 17 vasten, 2 vasten samen, 1 vaste in de volgende 12 vasten,
2 vasten samen (31 vasten).
10de toer: haak 1 vaste in de volgende 17 vasten, 2 vaste samen, 1 vaste in de volgende 10 vasten,
2 vasten samen (29 vasten).
Vanaf hier 30 toeren haken met de 29 vasten, eindig met een halve vaste in de eerste vaste van de
vorige toer en knip de draad op ongeveer 10 cm af.
Vul halverwege de teentjes en de voet.
Haak een tweede beentje en let goed op dat de tenenrij tegengesteld aan de voetzool wordt
vastgehaakt.
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LIJFJE
1ste toer: Leg de twee beentjes voor je met de grote tenen naar het midden. Begin met haken aan de
zijkant van het rechterbeen en haak 15 vasten (ten hoogte van de grote teen). Pak nu het linkerbeen
en ga verder met het haken van de 29 vasten van het beentje. Haak verder over de overige 14 vasten
van het rechterbeen (58 vasten).

2de toer: 2 vasten samen haken, 28 vasten, 2 vasten samen haken, 26 vasten (56 vasten).
3de t/m 16de toer: 56 vasten.
17de toer: haak elke 7de en 8ste steek samen (50 vasten).
18de t/m 20ste toer: 50 vasten.
21ste toer: haak elke 9de en 10de steek samen (45 vasten).
22ste toer: 45 vasten.
23ste toer: haak elke 8ste en 9de steek samen (40 vasten).
24ste toer: 40 vasten.
25ste toer: haak elke 7de en 8ste steek samen (35 vasten).
26ste toer: 35 vasten.
27ste toer: haak elke 5de en 6de stee samen (30 vasten).
28ste en 29ste toer: 30 vasten.
Eindig met een halve vaste in de eerste vaste van de vorige toer en knip de draad met ongeveer 20
cm af.

HOOFD
Haak in een magische lus 8 vasten.
1ste toer: haak 2 vasten in elke vaste (16 vasten).
2de toer: haak 2 vasten in elke 2de vaste (24 vasten).
3de toer: 24 vasten.
4de toer: haak 2 vasten in elke 3de vaste (32 vasten).
5de toer: haak 2 vasten in elke 4de vaste (40 vasten).
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6de toer: 40 vasten.
7de toer: haak 2 vasten in elke 5de vaste (48 vasten).
8ste toer: haak 2 vasten in elke 6de vaste (56 vasten).
9de toer: haak 2 vasten in elke 7de vaste (64 vasten).
10de toer: haak 2 vasten in elke 8ste vaste ( 72 vasten).
11de toer: 72 vasten.
12de toer: haak 2 vasten en elke 12de vaste (78 vasten).
13de toer: haak 2 vaste in elke 13de vaste (84 vasten).
14de toer: 84 vasten.
15de toer: haak 2 vaste in elke 14de vaste (90 vasten).
16de t/m 34ste toer: 90 vasten.
35ste toer: haak elke 14de en 15de steek samen (84 vasten).
36ste toer: 84 vasten).
37ste toer: haak elke 13de en 14de steek samen (78 vasten).
38ste toer: 78 vasten.
39ste toer: haak elke 12de en 13de steek samen (72 vasten)
40ste toer: 72 vasten..
41ste toer: haak elke 11de en 12de steek samen (66 vasten).
42ste toer: haak elke 10de en 11de steek samen (60 vasten).
43ste toer: haak elke 9de en 10de steek samen (54 vasten).
44ste toer: haak elke 9de en 8ste steek samen (48 vasten).
45ste toer: 48 vasten.
46ste toer: haak elke 5de en 6de steek samen (40 vasten).
47ste toer: 40 vasten.
48ste toer: haak elke 3de en 4de steek samen (30 vasten).
49ste t/m 51ste toer: 30 vasten.
Haak een halve vaste in de eerste vaste van de vorige toer en knip de draad met 25 cm af.

ARMPJES
VINGERS
Haak 4 vasten in een magische lus.
1ste t/m 4de toer: 4 vasten, knip de draad af.
Haak zo nog drie vingertjes en knip bij de vierde vingertje de draad niet af. Haak 2 vasten en hierna
2 vasten van de volgende twee vingertjes om ze te verbinden. Haak de 4 vasten van het laatste
vingertje en dan de overige 2 vasten van de overige drie vingertjes (16 vasten).
Haak 1 toer met de 16 vasten.
Minder 6 vasten als volgt: 2 x 2 vasten samen haken, 1 vaste (x 3), 1 vaste. (10 vasten).
Haak 30 toeren met de 10 vasten en vul elke keer de armpjes bij met fiberfill.
Eindig met een halve vaste in de eerste steek van de vorige toer en knip de draad met 20 cm af.

HOOFD AFWERKEN
NEUS
Haak 6 vasten in een magische ring.
1ste toer: haak 2 vaste in elke vaste (12 vasten).
Haak nog 34 toeren met 12 vasten en vul ondertussen het neusje op.
OREN
Haak 8 vasten in een magische ring.
1ste toer: haak 2 vasten in elke vaste (16 vasten).
2de toer: haak 2 vasten in elke 2 de vaste (24 vasten).
3de toer: haak 2 vasten in elke 3de vaste (32 vasten).
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4de toer: haak 2 vasten in elke 4de
vaste ( 40 vasten).
5de t/m 8ste toer: 40 vasten.
Vouw het werkje dubbel en haak
de helften met een toer vasten aan
elkaar.
OOGJES
Haak met de witte softfun 8 vasten
in een magische ring.
1ste toer: haak 2 vasten in elke vaste
(16 vasten).
2de toer: haak 2 vaste in elke 2de
vaste (24 vasten).
3de t/m 6de toer: 24 vasten en eindig
met een halve vaste in de 1ste steek
van de vorige toer. Knip de draad
met 25 cm af.
Haak een tweede oog.

LIJF AFWERKEN
Vul het hoofd en lijfje op en naai ze op de 30 steken vast.
Vul de armpjes en naai ze tegen het hoofd aan de zijkanten vast.
Vul de neus en zet deze vast bovenop het hoofd op ongeveer twee toeren vanaf het midden.
Bevestig de veiligheidsoogjes in het midden van de ogen. Naai de oogjes vlak naast de neus voor
driekwart vast en vul het dan op, naai nu de rest vast.
Naai de oren volgens voorbeeld aan de zijkant van het hoofd.
Maak met metaaldraad en een kraal een spriet op het hoofd.

BROEK
PIJPJES
Haak een ketting van 32 toeren en
maak deze vast met een halve vaste
in de eerste steek.
Haak 30 toeren van 32 vasten en
hecht de draad af.
Haak een tweede pijp en knip de
draad niet af.
Haak 16 vasten en ga verder over
de tweede pijp met 32 vasten. Haak
nog vasten 16 vasten over de
eerste pijp.
Haak nu 9 toeren over de 54
vasten.
VOOR- EN ACHTERKANT BROEKJE
Begin in de derde vaste en haak en
haak 28 vasten.
2de toer: keer het werk en begin
met een vaste in de 2de vaste van de toer, haak t/m de een na laatste vaste.
3de t/m 7 de toer: herhaal de 2de toer.
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Haak nog 7 toeren vasten over de overige 18 vasten en hecht af.
Trek de pop het broekje aan.
HENGSELS
Haak op een ketting van 4 vasten twee hengsels van ongeveer 16 toeren (afhankelijk van de lengte
tussen de voor- en achterkant van het broekje wanneer het hengsel over de schouder wordt gelegd)
BORSTZAKJE
Haak een ketting van 8 lossen en haak hier 4 toeren vasten op.
5de toer: begin in de 2de vaste en haak 6 vasten.
6de toer: 6 vasten.
7de toer: begin in de 2de vaste en haak 4 vasten.
8ste toer: begin de 2de vaste en haak 2 vasten en hecht af met een draad van 15 cm.
Naai het borstzakje op het midden van het voorpand.
Naai de hengsels aan de zijkanten van het voor- en achterpand vast. Zet ze met een paar steekjes op
de schouders vast.
Klaar!
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