
 

UILTJES HAKEN 

 

Materialen :  

Lang Yarns “QUATTRO” : verschillende kleuren 

Een haaknaald van 2,5 mm 
Een stopnaald en een gewone naainaald 

Fiberfil-vulling 
Houten kraaltjes van 6 mm voor de oogjes. 

Een restje wit naaigaren 

 
Afkortingen : 

L = losse, lossen 
V = vaste, vasten 

ST = steek, steken 

 

 

Werkwijze : 

LIJFJE (1 X) 

Zet 6 v op in een magische cirkel met een donkere tint. Er wordt spiraalsgewijs verder gehaakt in doorgaande toeren.  

2de toer : haak 2 v in elke st van de vorige toer; er zijn nu 12 v op de cirkel. 

3de toer : haak afwisselend 1 v en 2 v in elke st van de vorige toer; er zijn nu 18 v op de cirkel. 

4de toer : * haak 1 v in elk van de 2 volgende st, haak 2 v in de volgende st*; herhaal nog 5 maal van * tot *; er zijn nu 

24 v op de cirkel. 

5de tot en met 9de toer : haak telkens 1 v in elk van de volgende st; er blijven 24 v op de cirkel. Knip de draad door op 5 

cm van je werk. 

10de tot en met 17de toer : haak zoals de vorige toeren maar dan met de lichtere tint. 

Vul het vormpje op en plooi de open kant dubbel, haak het lijfje dicht met 11 vasten doorheen de twee lagen, hecht de 

draad af en stop in. 

VLEUGELTJES (2 x) 

Haak 6 L met de lichtere tint; sla 1 L over en haak in heen- en weergaande rijtjes verder. Haak 7 rijen van 5 v en keer 

telkens met 1 L. 

8ste rij : 1 L om te keren, haak 2 V samen, haak 1 v in de volgende ST, haak de twee laatste ST samen. 

9de rij : 1 L om te keren, haak de 3 volgende ST samen, hecht af en stop de einddraad in. Naai de vleugeltjes stevig vast 

aan het lijfje met de begindraad aan beide kanten van het lijfje ter hoogte van de derde toer in de lichtere tint. 

POOTJES (2 X ) 

Haak 6 L met oranje; sla 1 L over en haak in heen- en weergaande rijtjes verder. Haak 1 rij van 5 v en keer met 1 L. 

2de  rij : 1 L om te keren, haak 2 V samen, haak 1 v in de volgende ST, haak de twee laatste ST samen. 

3de rij : 1 L om te keren, haak de 3 volgende ST samen, hecht af en stop de einddraad in. Naai de pootjes stevig vast 

aan het lijfje met de begindraad op de onderkant van het lijfje. 

OOGJES (2 X) 

Zet 6 v op in een magische cirkel met wit. Er wordt spiraalsgewijs verder gehaakt in doorgaande toeren.  

2de toer : haak 2 v in elke st van de vorige toer; er zijn nu 12 v op de cirkel. Hecht de draad af maar laat een stuk draad 

over om de oogjes op het lijfje te naaien. Naai ze tegen elkaar aan op het lijfje net boven de eerste toer in de lichtere 

tint. Naai met fijn naaigaren de kraaltjes in het midden vast op de oogjes. Naai hiertussen het bekje met steelsteekjes in 

oranje. Klaar! 


