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Benodigdheden

•  Schachenmayr Catania  
(50 g - 125 m):

- 2x Lichtgrijs 434
- 1x Wit 106
- 1x Turquoise 397
- 1x Lavendel 422
- 1x Roze 222
- 1x Ice mint 385
- 1x Cantaloupe 288
- 1x Mimosa 100
• haaknaald 2.5 mm 
• veiligheidsogen zwart 
  10 mm ovaal
• poppenvulling
• schaar en stopnaald
•  twee kleine rondjes van  

karton (plaats deze  
onder in de voeten)

• evt. textiellijm

let’s start!

Benen/lijf 
Vul de benen en het lijf tijdens  
het haken. Plaats een rondje van  
karton onder in de voet/been 
voordat je het been vult. Vul het 
lijf stevig op, vooral de nek  

(verstevig de nek eventueel met 
een gehaakt rolletje of karton).

Start met het eerste been
Begin bij de voet met kleur grijs
Toer 1: Haak 6 vasten in  
magische ring (6)
Toer 2: Haak 2 vasten in elke 
vaste (12)
Toer 3: Haak (1 vaste, 2 vasten  
in de volgende vaste)  
herhaal 6x (18)
Toer 4: Haak (1 vaste, 2 vasten  
in de volgende vaste, 1 vaste) 
herhaal 6x (24)
Toer 5 t/m 8: Haak 24 vasten (24)
Toer 9: Haak (10 vasten, 2 vasten 
samen haken) herhaal 2x (22)
Toer 10 t/m 14: Haak 22 vasten 
(22)
Toer 15: Haak (10 vasten, 2 vasten 
in de volgende vaste) herhaal 
2x (24) 
Plaats het rondje van karton 
onder in het been. Hecht af en 
maak een tweede been op  
dezelfde manier, hecht het  
tweede been niet af. De benen 
worden met elkaar verbonden.

Toer 16: Haak 6 lossen, 24 vasten 
over het 1e been, 6 vasten op de 
eerder gehaakte 6 lossen, 
24 vasten over het 2e been (60)
Toer 17 t/m 33: Haak 60 vasten (60)

Toer 34 t/m 38: Wissel naar kleur 
wit; Haak 60 vasten (60)
Toer 39: Haak (28 vasten, 
2 vasten samen haken)  
herhaal 2x (58)
Toer 40: Haak (27 vasten, 
2 vasten samen haken)  
herhaal 2x (56)
Toer 41: Haak (26 vasten,
2 vasten samen haken)  
herhaal 2x (54)
Toer 42: Haak (25 vasten, 
2 vasten samen haken) 
herhaal 2x (52)
Toer 43: Haak (24 vasten, 
2 vasten samen haken)  
herhaal 2x (50)
Toer 44: Haak (23 vasten, 
2 vasten samen haken)  
herhaal 2x (48)
Toer 45: Haak (14 vasten, 
2 vasten samen haken) 
herhaal 3x (45)
Toer 46: Haak (13 vasten, 
2 vasten samen haken)  
herhaal 3x (42)
Toer 47: Haak (5 vasten, 2 vasten 
samen haken) herhaal 6x (36)
Toer 48: Haak 36 vasten (36)
Toer 49: Haak (4 vasten, 2 vasten 
samen haken) herhaal 6x (30)
Toer 50: Haak 30 vasten (30)
Toer 51: Haak (3 vasten, 2 vasten 
samen haken) herhaal 6x (24)
Toer 52: Haak 24 vasten (24)
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Toer 53: Haak (2 vasten, 2 vasten 
samen haken) herhaal 6x (18) 
Hecht af.

Hoofd
Met kleur grijs
Plaats de ogen tussen toer 13 en 
14 met circa 10 steken ertussen 
Toer 1: Haak 8 vasten in een 
magische ring (8)
Toer 2: Haak 2 vasten in elke 
vaste (16)
Toer 3: Haak (1 vasten,  
2 vasten in de volgende vaste)  
herhaal 8x (24)
Toer 4: Haak (3 vasten,  
2 vasten in de volgende vaste)  
herhaal 6x (30)
Toer 5: Haak (4 vasten,  
2 vasten in de volgende vaste)  
herhaal 6x (36)
Toer 6: Haak (5 vasten,  
2 vasten in de volgende vaste)  
herhaal 6x (42)
Toer 7: Haak (6 vasten,  
2 vasten in de volgende vaste)  
herhaal 6x (48)
Toer 8: Haak (4 vasten, 2 vasten 
in de volgende vaste, 3 vasten) 
herhaal 6x (54)
Toer 9: Haak (8 vasten, 2 vasten 
in de volgende vaste)  
herhaal 6x (60)
Toer 10 t/m 13: Haak 60 vasten (60)
Toer 14: Haak (9 vasten,  

2 vasten in de volgende vaste)  
herhaal 6x (66)
Toer 15: Haak 66 vasten (66)
Toer 16: Haak (10 vasten,  
2 vasten in de volgende vaste)  
herhaal 6x (72)
Toer 17: Haak 72 vasten (72)
Toer 18: Haak (11 vasten, 2 vasten 
in de volgende vaste) herhaal 
6x (78)
Toer 19 t/m 20: Haak 78 vasten 
(78)
Toer 21: Haak (11 vasten, 2 vasten 
samen haken) herhaal 6x (72)
Toer 22: Haak 72 vasten (72)
Toer 23: Haak (10 vasten, 
2 vasten samen haken) herhaal 
6x (66)
Toer 24: Haak 66 vasten (66)
Toer 25: Haak (9 vasten, 2 vasten 
samen haken) herhaal 6x (60)
Toer 26: Haak (4 vasten, 2 vasten 
samen haken, 4 vasten) herhaal 
6x (54)
Toer 27: Haak (7 vasten, 2 vasten 
samen haken) herhaal 6x (48)
Toer 28: Haak (3 vasten, 2 vasten 
samen haken, 3 vasten) herhaal 
6x (42)
Toer 29: Haak (5 vasten, 2 vasten 
samen haken) herhaal 6x (36)
Toer 30: Haak (4 vasten, 2 vasten 
samen haken) herhaal 6x (30)
Toer 31: Haak (3 vasten, 2 vasten 
samen haken) herhaal 6x (24)

Toer 32: Haak (2 vasten, 2 vasten 
samen haken) herhaal 6x (18) 
Hecht af en laat een draad 
hangen om het hoofd aan het lijf 
te naaien.

Slurf
Toer 1: Haak 6 vasten in 
magische ring (6) 
Toer 2: Haak 2 vasten in elke 
vaste (12) 
Toer 3: Haak (3 vasten, 2 vasten 
in de volgende vaste) herhaal 
3x (15) 
Toer 4 t/m 14: Haak 15 vasten (15)
Toer 15: Haak (4 vasten, 2 vasten 
in de volgende vaste) herhaal 
3x (18) 
Toer 16 t/m 20: Haak 18 vasten 
(18)
Toer 21: Haak (5 vasten, 2 vasten 
in de volgende vaste) herhaal 
3x (21) 
Toer 22 t/m 23: Haak 21 vasten 
(21)
Toer 24: Haak (6 vasten, 2 vasten 
in de volgende vaste) herhaal 
3x (24) 
Toer 25 t/m 26: Haak 24 vasten 
(24)
Toer 27: Haak (7 vasten, 2 vasten 
in de volgende vaste) herhaal 
3x (27) 
Hecht de draad af, laat een 
langere draad hangen en naai 
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de slurf aan de voorkant van het 
hoofd. Vul de slurf onderin het 
meest en naar boven minder. Het 
bovenste deel niet vullen, zodat 
de slurf naar beneden hangt. 
Vouw de slurf indien nodig een 
beetje naar beneden en zet hem 
met een steekje vast.

Oren
Maak 2 grijze en 2 gekleurde 
delen. Om de gekleurde delen 
te maken wissel je van kleur na 
2 toeren. (Volgorde: geel, oranje, 
roze, mint, lila en blauw).
Toer 1: Haak 6 vasten in 
magische ring (6)
Toer 2: Haak 2 vasten in elke 
vaste (12)
Toer 3: Haak (1 vaste, 2 vasten in 
de volgende vaste) herhaal 
6x (18)
Toer 4: Haak 1 vaste, (2 vasten in 
de volgende vaste, 2 vasten) 
herhaal 5x, 2 vasten in de 
volgende vaste, 1 vaste (24)
Toer 5: Haak (2 vasten in de 
volgende vaste, 3 vasten) 
herhaal 6x (30)
Toer 6: Haak 3 vasten, (2 vasten 
in de volgende vaste, 4 vasten) 
herhaal 5x, 2 vasten in de 
volgende vaste, vasten (36)
Toer 7: Haak (2 vasten in de 
volgende vaste, 5 vasten) 
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herhaal 6x (42)
Toer 8: Haak 4 vasten, (2 vasten 
in de volgende vaste, 6 vasten) 
herhaal 5x, 2 vasten in de 
volgende vaste, 2 vasten (48)
Toer 9: Haak (2 vasten in de 
volgende vaste, 7 vasten) 
herhaal 6x (54)
Toer 10: Haak 5 vasten, (2 vasten 
in de volgende vaste, 8 vasten) 
herhaal 5x, 2 vasten in de 
volgende vaste, 3 vasten (60)
Toer 11: Haak (2 vasten in de 
volgende vaste, 9 vasten) 
herhaal 6x (66)
Toer 12: Haak 3 vasten, (2 vasten 
in de volgende vaste, 10 vasten) 
herhaal 5x, 2 vasten in de 
volgende vaste, 7 vasten (72)
Hecht af. Laat aan het grijze deel 
een lange draad hangen, daar 
haak je het gekleurde deel mee 
vast aan het grijze deel. Leg het 
gekleurde deel op het grijze deel 
en haak ze aan elkaar met  
vasten. Hecht af en laat een 
draad hangen om het oor aan  
het hoofd te naaien. Maak twee 
oren op deze manier.

Armen
Start met kleur grijs. Vul het  
onderste deel van de arm stevig, 
middendeel wat minder stevig en 
vanaf het witte deel niet vullen.

Toer 1: Haak 6 vasten in 
magische ring (6)
Toer 2: Haak 2 vasten in elke 
vaste (12)
Toer 3: Haak (1 vaste, 2 vasten in 
de volgende vaste) herhaal 6x (18)
Toer 4 t/m 7: Haak 18 vasten (18)
Toer 8: (2 vasten samen haken) 
herhaal 2x, 14 vasten (16)
Toer 9: Haak 16 vasten (16)
Toer 10: Wissel naar kleur geel; 
haak 16 vasten (16)
Toer 11: Wissel naar kleur roze; 
haak 16 vasten (16)
Toer 12: Wissel naar kleur blauw; 
haak 16 vasten (16)
Toer 13 t/m 20: Wissel naar kleur 
grijs; haak 16 vasten (16)
Toer 21 t/m 28: Wissel naar kleur 
wit; haak 16 vasten (16) vul de 
arm, vouw dicht en haak vast 
met 8 vasten. Hecht af en laat 
een draad hangen om de arm 
aan het lijf te naaien. Maak een 
tweede arm.

Regenboogje
Rij 1: Start met lila; haak 8 vasten    
in een magische ring, trek aan 
maar niet sluiten zodat je een 
half rondje hebt, wissel naar 
blauw; haak 1 losse, keer (8)
Rij 2: Haak 8 vasten, wissel naar 
mint, haak 1 losse, keer (8)
Rij 3: Haak (2 vasten in volgende 

vaste, 1 vaste in volgende vaste) 
herhaal tot einde rij, wissel naar 
geel, haak 1 losse, keer (12)
Rij 4: Haak 12 vasten, wissel naar 
oranje, haak 1 losse, keer (12)
Rij 5: Haak (2 vasten in de 
volgende vaste, 1 vasten in de 
volgende vaste), wissel naar  
roze, haak 1 losse, keer (18)
Rij 6: Haak 18 vasten (18)
Hecht af en naai het regenboogje 
op het truitje van de olifant.

Haarplukjes
Maak drie plukjes in de volgende 
kleuren: geel, mint en roze.
Haak 7 lossen. Vanaf de 2e losse 
vanaf de naald; 2 halfstokjes in 
elke losse. Hecht af en naai de 
plukjes op het hoofd.

Kraagje
Haak in rijen.
Haak 23 lossen met kleur mint.
Rij1: Start in de 2e losse vanaf de 
naald; haak 1 halfstokje in elke 
losse tot einde van de rij, keer
Rij2: Haak 2 lossen, 2 halfstokjes 
in elke steek, 1 halfstokje in de 
laatste steek, keer 
Rij3: Herhaal rij 2. Hecht af en 
naai de kraag vast om de nek.
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