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Materialen:
Catona: 50 gr wit
25 gr huidskleur
25 gr kastanjebruin of taupe (zwart kan ook maar gaat heel moeilijk worden dan)
2 meter geel
Haaknaald 2 mm
25 cm dunne ijzerdraad
1 pijpreiniger
Vulling
75 cm kant van 5 cm breed (indien je los haakt neem dan 1 m)
2 veiligheidsoogjes van 6 mm
1 satéprikker (optioneel)
Dopje van een frisdrankfles.
Het aantal gr is ruim genomen, je hebt zelfs minder nodig 
Steken en Afkortingen:
MR – Magische ring
L – Losse
Kl - Keerlosse
Hv – Halve vaste
V – Vaste
Hst – half stokje
Stk – Stokje
Dst – Dubbel stokje
Tst – trippel stokje
2v in 1 – 2 vaste in 1 steek
2stk in 1 – 2 stokjes in 1 steek
2dst in 1 – 2 dubbele stokjes in 1 steek
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2tst in 1 – 2 trippel stokjes in 1 steek
2v sam – 2 vaste samen haken
khw – Keer het werk
Tr – Toer(en)
PC = popcornsteek - https://www.youtube.com/watch?v=wq0qCBusKHk
*…..* herhaal (hh) wat tussen ** staat
(..) op het einde van de regel geeft aan hoeveel steken je hebt na die toer of rij.
Arm 2x:
Met huidskleur.
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: *2v in 1, 1v* x 3

(9)

Tr 03: 1v in iedere steek

(9)

Tr 04: 1 PC met 4 halve stokjes, 8v

(9)

Tr 05: 1v in iedere steek

(9)

Tr 06: 4v, 2v sam, 3v

(8)

Tr 07: *3v, 2v in 1* x 2

(10)

Tr 08: 5v, 1v met kleurwissel naar wit, markeer de laatste steek nu als toereinde. Dit verandert het
stekenaantal niet.
Tr 09: 1v in iedere steek

(10)

Tr 10: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek

(10)

Tr 11 – 13: 1v in iedere steek

(10)

1HV en hecht af.

Met de hand van je weg, hecht aan in de eerste overgebleven lus van toer 10.
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2 L, 1hst in dezelfde lus, 1hst, *2hst in 1, 1hst* herh ** tot einde toer, sluit met 1hv in de 2e losse. Hecht
af.


Neem een pijpenrager en doe deze dubbel tot de lengte van de arm. Draai er tape rond tot
ongeveer de dikte van de arm. Duw de pijpenrager in de arm. Je hoeft nu niet meer bij op te
vullen.

Voet 2x:
Met wit
Tr 01: 6L, begin in de 2e losse, 4v, 3v in 1, werk aan de andere kant van de ketting, 3v, 2v in 1

(12)

Tr 02: 2v in 1, 3v, 3x 2v in 1, 3v, 2x 2v in 1

(18)

Tr 03: 1v, 2v in 1, 3v, 2v in 1, 1v, 2x 2v in 1, 1v, 2v in 1, 3v, 2v in 1, 1v, 2x 2v in 1

(26)

Tr 04: 1v in iedere achterste lus

(26)

Tr 05 – 06: 1v in iedere steek

(26)

Tr 07: 9v, 4x 2v sam, 9v

(22)

Tr 08: 7v, 4x 2v sam, 7v

(18)

Tr 09: 5v, 4x 2v sam, 5v

(14)

Markeer de achterste lus van je laatst gehaakte vaste.
Tr 10: alleen in de voorste lussen, *1hv, 3 L* herhaal tot einde toer, sluit met 1hv in de 1e hv
Hecht af.






Haak een zooltje van toer 1 tot en met toer 3.
Knip uit karton de grootte van het zooltje
Hou het zooltje met de goede kant naar je toe. Steek je haaknaald in de volgende steek EN in de
1e overgebleven lus op het voetje. Haak 1hv, steek je haaknaald in de volgende steek EN in de
volgende overgebleven lus, haak 1hv. Herhaal op deze manier helemaal rondom. Sluit met 1hv in
de 1e hv. Vergeet je karton er niet tussen te steken  Hecht af.
(26)
Vul stevig op.
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Benen:
Met huidskleur.
Tr 01: hecht aan met 1v in de gemarkeerde achterste lus op de voet, 1v op iedere lus

(14)

Tr 02 – 11: 1v in iedere steek

(14)

Vul stevig op .
Tr 12: 2v, 1v met kleurwissel naar wit, (je zou nu middenachter op het been moeten zijn. Indien dit niet
zo is, pas dan de steken aan), markeer je laatste vaste in huidskleur als toereinde (dit verandert het
stekenaantal niet)
Tr 13 - 14: 1v in iedere steek

(14)

Tr 15: 11v, 1hv. Hecht af. De laatste 2 steken blijven onbewerkt. Dit is je linkerbeen.
Haak nog een tweede been tot en met toer 14. We gaan verder op dit been met toer 15 als volgt;
Tr 15: 1v in iedere steek

(14)

Verwijder je markering.
Tr 16: 4v, 3 L, neem je linkerbeen erbij, haak 1v in de halve vaste (de benen zijn nu verbonden), 13v op
dit been, 1v op iedere losse tussen de benen, 14v op het rechterbeen, 1v op iedere losse tussen de
benen (dit is dus de andere kant van de lossenketting), markeer de laatste steek als toereinde (34)
Tr 17 - 18: 1v in iedere steek

(34)

Vul de benen stevig op.
Tr 19: 6v, 2v sam, 7v, 2v sam, 6v, 2v sam, 7v, 2v sam

(30)

Tr 20: 1v in iedere steek

(30)

Tr 21: *3v, 2v sam* x 6

(24)

Tr 22: 1v in iedere steek

(24)

Tr 23: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek

(24)

Tr 24 – 26: 1v in iedere steek

(24)

Je kan nu eventueel de kant al aannaaien (zie afwerking)
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Tr 27: *4v, 2v sam* x 4

(20)

Tr 28 – 29: 1v in iedere steek

(20)

Tr 30: 5v, neem een arm, de eerste vaste na de halve vaste ga je nemen om te beginnen met het
vasthaken van deze arm. Let er op dat de duim naar voor wijst, neem anders de andere arm , *steek je
haaknaald door de steek op de arm EN de volgende steek op het lijf, haak 1v*, herh ** nog 3x, 6v, neem
de tweede arm en tel 5 steken vooruit na de halve vaste, dit is je eerste steek om de rechterarm mee
vast te haken, *steek je haaknaald door de steek op de arm EN de volgende steek op het lijf, haak 1v*,
herh ** nog 3x, 1v
(20)
Tr 31: 5v, 6v op de overgebleven steken van de arm, 6v, 6v op de overgebleven steken van de tweede
arm, 1v
(24)
Tr 32: 1v, 1v met kleurwissel naar huidskleur, markeer de laatste steek als toereinde
Hecht wit NIET af. Leg de draad voor het werk. We haken na toer 33 nog 1 toer met wit.
Tr 33: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek

(24)

Tussentoer met wit; met de nek naar je toe, haal de witte draad op door de eerste overgebleven lus,
*3 L, 1hv in de volgende overgebleven lus*, herh ** helemaal rondom tot eind. Sluit met 1hv in de
eerste steek. Hecht wit af.
Vul het lichaam stevig op.
Tr 34: *2v, 2v sam* x 6

(18)

Tr 35: *1v, 2v sam* x 6

(12)

Tr 36: *2v, 2v sam* x 3

(9)

Tr 37: 1v in iedere steek

(9)

Tr 38: 2v in iedere steek

(18)

Tr 39: 1v in iedere steek

(18)

Tr 40: *2v, 2v in 1* x 6

(24)
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Tr 41: *3v, 2v in 1* x 6

(30)

Tr 42: *4v, 2v in 1* x 6

(36)

Tr 43 – 44: 1v in iedere steek

(36)

Tr 45: 1v in iedere steek, markeer ergens een steek aan de voorkant van deze toer. Op deze toer komen
later de ogen.
(36)
Tr 46: 1v in iedere steek

(36)

Tr 47: *4v, 2v sam* x 6

(30)

Tr 48: *3v, 2v sam* x 6

(24)

Tr 49: *2v, 2v sam* x 6

(18)

Vul de nek op. Je kan ook een stukje satéprikker of iets dergelijks in de nek naar het lijf steken. Vul ook het
hoofd al stevig op. We gaan nu de ogen positioneren. Plaats de ogen op de rij met de markering en laat 4
steken tussen de ogen. Als je tevreden bent met de positie van de ogen, haal dan de vulling uit het hoofd
en zet de veiligheidsdopjes erop. Vul het hoofd terug stevig op.
Tr 50: *1v, 2v sam* x 6

(12)

Tr 51: 2v sam x 6

(6)

Hecht af met een langere draad. Rijg de draad door de voorste lussen en trek het gaatje dicht.
Pruik:
Met bruin of de kleur die je verkiest.
Alle toeren worden in de achterste lussen gehaakt. Dit wordt niet meer herhaald in de beschrijving.
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: 2v in iedere steek

(12)

Tr 03: *1v, 2v in 1* x 6

(18)

Tr 04: *2v, 2v in 1* x 6

(24)

Tr 05: *3v, 2v in 1* x 6

(30)

Tr 06: *4v, 2v in 1* x 6

(36)

Tr 07: *1hv, 3 L* x 8, 1hv, 27v, 1 L, khw

(36)

Vanaf nu haken we niet meer alleen in de achterste lussen. Opletten dus  we haken ook in rijen.
Rij 08: alleen in de voorste lussen, sla de 1e steek over, 25v, 1 L, khw

(25)
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Rij 09: alleen in de achterste lussen, sla de 1e steek over, 24v, 1 L, khw

(24)

Rij 10: alleen in de voorste lussen, sla de 1e steek over, 23v, 1 L, khw

(23)

Rij 11: alleen in de achterste lussen, 23v, 1 L, khw

(23)

Rij 12: alleen in de voorste lussen, sla de 1e steek over, 20v, sla 1steek over, 1v, 6 L, khw

(21)

Rij 13: alleen in de voorste lussen, 1hv, *6 L, 1hv* herh ** tot einde rij

(21hv + 21kettingen)

We haken vanaf nu in alle overblijvende lussen van de voorgaande rijen en de toeren. Wanneer er dus
khw staat, keer je je werk richting de rij boven de laatst bewerkte rij.
Rij 14: 6 L, 1hv in het rij einde, we haken verder in de overgebleven lussen van rij 12, *6 L, 1hv* herh **
tot einde rij, khw
Rij 15: 6 L, 1hv in het rij einde, we haken verder in de overgebleven lussen van rij 11, *6 L, 1hv* herh **
tot einde rij, khw
Rij 16 – 18: herhaal rij 14 en 15, telkens een rij hoger dan de voorgaande.
Als je goed gewerkt hebt kom je net boven de lossen van toer 7 uit.
Je kan nu op 2 manieren werken.




Of je haakt in rijen van de hoek waar je nu bent tot de andere hoek van de pony en terug. Zo ga
je heen en weer tot aan de MR en dan heb je nog een klein stukje wat je op dezelfde manier
doet.
Of je hecht nu af en start opnieuw in de MR in doorlopende toeren. Op deze manier krijg je
echter een heel ander effect in het kapsel (lijkt dan meer op een bloem)

Ik gebruikte de eerste manier.
Wanneer alle lussen gebruikt zijn, hecht dan met een lange draad. Naai de pruik vast op het hoofd. Als
de pruik veel te groot is, dan heb je het hoofd niet voldoende opgevuld 

Vleugel 1:
Met wit.
Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © juli 2019 Patricia Stassart. Deel, publiceer of verkoop de
inhoud of de foto’s niet als zijnde van jezelf, ook geen aparte delen. Je mag echter wel je afgewerkt
project verkopen wat gemaakt werd met dit patroon, maar niet in massaproductie. Gebruik je eigen
foto’s en vermeld me aub.

9
Rij 01: 16L, 6v, 2hst, 4stk, 3dst, 1 L

(15)

Rij 02: 1 kreeftsteek in iedere voorste lus, 1 L

(15)

Rij 03: Overgebleven lussen achter de kreeftsteek, 5v, 2hst, 5 stk, 2dst, 3dst in 1, 1 L

(17)

Rij 04: 1 kreeftsteek in iedere voorste lus, 1 L

(17)

Rij 05: Overgebleven lussen achter de kreeftsteek, 4v, 2hst, 5 stk, 4dst, 1tst, 3tst in 1, 1 L

(19)

Rij 06: 1 kreeftsteek in iedere voorste lus, 1 L

(19)

Rij 07: Overgebleven lussen achter de kreeftsteek, 2v, 3hst, 2 stk, 4dst, 7tst, 3tst in 1, 1 L

(21)

Rij 08: 1 kreeftsteek in iedere voorste lus, 1 L

(21)

Rij 09: Overgebleven lussen achter de kreeftsteek, 20v, 3v in de laatste lus, we haken verder in de rijeindes. Let er op dat je IN de steken steekt en niet in de ruimte, 3v in het beentje van het tst, 1v in de rij
met de kreeftsteek, 3v in het beentje van het tst, 1v in de rij met de kreeftsteek, 2v in het beentje van
het stk, 1v in de rij met de kreeftsteek, 2v in het beentje van het stk, 3v in de eerste steek van de
opzetketting, 13v, 1v + 1hv in de laatste steek, hecht af.
Vleugel 2:
Met wit.
De beginlossen tellen NIET als eerste steek.
Rij 01: 18L, begin in de 4e losse, 3dst, 4stk, 2hst, 6v, 1 L

(15)

Rij 02: 1 kreeftsteek in iedere voorste lus, 3 L

(15)

Rij 03: Overgebleven lussen achter de kreeftsteek, 3dst in 1, 2dst, 5stk, 2hst, 5v, 1 L

(17)

Rij 04: 1 kreeftsteek in iedere voorste lus, 4 L

(17)

Rij 05: Overgebleven lussen achter de kreeftsteek, 3tst in 1, 1tst, 4dst, 5stk, 2hst, 4v, 1 L

(19)

Rij 06: 1 kreeftsteek in iedere voorste lus, 4 L

(19)

Rij 07: Overgebleven lussen achter de kreeftsteek, 3tst in 1, 7tst, 4dst, 2stk, 3hst, 2v, 1 L

(21)

Rij 08: 1 kreeftsteek in iedere voorste lus

(21)

Hecht af.
Rij 09: we hechten aan met 1v in de eerste steek van de opzetketting (waar je begindraad nog hangt),
13v, 3v in de laatste lus, we haken verder in de rij-eindes. Let er op dat je IN de steken steekt en niet in
de ruimte of de losse, 2v in het beentje van het stk, 1v in de rij met de kreeftsteek, 2v in het beentje van
het stk, 1v in de rij met de kreeftsteek, 3v in het beentje van het tst, 1v in de rij met de kreeftsteek, 3v in
Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © juli 2019 Patricia Stassart. Deel, publiceer of verkoop de
inhoud of de foto’s niet als zijnde van jezelf, ook geen aparte delen. Je mag echter wel je afgewerkt
project verkopen wat gemaakt werd met dit patroon, maar niet in massaproductie. Gebruik je eigen
foto’s en vermeld me aub.

10
het beentje van het tst, 1v in de rij met de kreeftsteek, 3v in 1 in de eerste overgebleven lus achter de
kreeftsteek, 20v achter de kreeftsteek. Hecht af.

Aureool:
Met geel
Knip 25 cm dunne ijzerdraad. Draai de draad 2x rond een dopje van een fles. Laat de rest van de draad
aan de onderkant samen komen en draai hem daar ineen.

Neem nu een dubbele draad geel en ga helemaal rond de ijzerdraad. Ga ook een stukje over het
hangende gedeelte en lijm het vast op ongeveer 1 cm. Laat drogen.

Afwerking:





1. Frons het kanten lint en naai het mooi verdeeld vast aan de overgebleven lussen van toer 23.
Begin middenachter.
2. Naai de vleugels vast op de rug, als je ze met pluimpjes bedekt, doe dan de kant met ribbels
aan de achterkant.
3. Borduur een neusje tussen de ogen en een mondje 2 toeren lager. Doe wat blush op de wangen
en eventueel wimpertjes op de ogen.
4. Steek het aureooltje achter in het hoofd.
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Klaar!! Veel plezier



Dit patroon is beschermd door copyright; ©Stassart Patricia
Het mag niet gedeeld, gepubliceerd of verder worden verkocht. Ook niet de aparte delen of de foto’s.
Je mag echter wel je afgewerkt project verkopen, dat gemaakt werd met dit patroon, maar niet in massa productie.
Bij problemen met het patroon, of vragen mag je altijd een mailtje sturen naar:

www.devrolijkevlinders.be
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