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Knuffeldoekje Leeuw.
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Facebookpagina: https://www.facebook.com/Designs-Creations-by-Patricia-1984766338444828/
Ravelry: De Vrolijke Vlinders / Patricia Stassart

Het is NIET toegestaan om dit patroon te delen, te publiceren of verder te
verkopen!
Het hoofdje wordt ongeveer 16 cm hoog en 17 cm breed. Afhankelijk van het gebruikte garen en de
haakspanning.
Materialen:
Hier verkrijgbaar: http://liemaswol.nl/
Scheepjes Catona:
Kleurnr 403 – 50 gr

Kleurnr 249 – 25 gr

Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © mei 2020 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.
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Kleurnr 110 – 5 gr

Kleurnr 106 – 5 gr

Kleurnr 074 – 5 gr

Haaknaald 2 mm
2 stevige drukknopen van 12 mm of 15 mm (Prym anorak)
1 of 2 gastendoekjes
Opvulmateriaal: Vulling
Optioneel: knisperfolie en pieper
Het aantal gr is ruim genomen, je hebt zelfs minder nodig 
Steken en Afkortingen:
MR – Magische ring
L – Losse
Hv – Halve vaste
V – Vaste
Hst – half stokje
Stk – stokje
Dst – dubbel stokje
2v in 1 – 2 vaste in 1 steek
2v sam – 2 vaste samen haken
khw – Keer het werk
Tr – Toer(en)
*…..* herhaal (hh) wat tussen ** staat
(..) op het einde van de regel geeft aan hoeveel steken je hebt na die toer of rij.

Leeuw:
Oren 4x:
Met kleurnr 403 en in rijen.
Rij 01: 13 L, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 12v, 1L, khw

(12)

Rij 02: 1v in iedere steek, 1L, khw

(12)
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Rij 03: 2v sam, 8v, 2v sam, 1L, khw

(10)

Rij 04: 1v in iedere steek, 1L, khw

(10)

Rij 05: 2v sam, 6v, 2v sam, 1L, khw

(8)

Rij 06: 1v in iedere steek, 1L, khw

(8)

Rij 07: 2v sam, 4v, 2v sam, 1L, khw

(6)

Rij 08: 1v in iedere steek, 1L, khw

(6)

Rij 09: 2v sam, 2v, 2v sam, 1L, khw

(4)

Rij 10: 1v in iedere steek, 1L, khw

(4)

Rij 11: 2v sam, 2v sam, 1L, khw

(2)

Rij 12: 1v in iedere steek, 1L, khw

(2)

Rij 13: 2v sam

(1)

We haken nu een toer vaste helemaal rondom;
Tr 01: begin met 1v in dezelfde steek als je laatste steek van rij 13, 11v langs de rij-eindes naar boven, 3v
op de 1e steek van de opzetketting (markeer deze laatste steek), 10v, 3v in de laatste steek (markeer de
1e steek van deze drie steken), 12v in de rij-eindes naar beneden, sluit met 1hv in de eerstvolgende
vaste.
Hecht af en werk je einddraad onzichtbaar weg.

Snuit:
De snuit bestaat uit 4 deeltjes. Je haakt telkens het beschreven deel 2x. Nadien worden ze samen
gehaakt. Ook de snorharen worden eerst beschreven. Deze moet je als eerste haken 
Snorharen 2x:

Met kleurnr 074
Rij 01: 4 L, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 3v, 1L, khw

(3)

Rij 02: 1v in iedere steek, khw

(3)
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Rij 03: *15 L, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 14hv, 1hv op de volgende steek* x 3
Hecht af met een langere draad.

Deel 1: 2x

Met kleurnr 106 en in doorlopende toeren.
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: *2v in 1* x 6

(12)

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

(18)

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

(24)

1hv en hecht af.
Naai de snorharen vast op dit deel als volgt;
Speld de snorharen vast op de LINKERKANT van het rondje tegenover de afgehechte einddraad. Rij 1
komt iets over de magische ring uit. Naai enkel de 2 rijen vast! Niet de kant waar de haren uitsteken!

Deel 2: 2x

Met kleurnr 106 en in doorlopende toeren.
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: *2v in 1* x 6

(12)

Tr 03: *1v, 2v in 1* x 2, *1 L, sla 1 steek over, 2v in 1* x 3, 1v, 2v in 1

(18)

in de volgende toer haak je ook in de losse-ruimte. Niet in de losse zelf!
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Tr 04: *2v, 2v in 1* x 6

(24)

Leg deel 2 met de goede kant boven, op de linkerkant van deel 1. Let hierbij op dat de gaatjes van deel 2
op de snorharen liggen. Trek met je haaknaald voorzichtig de snorharen door de gaatjes. In ieder gaatje
komt 1 snorhaar .

Tr 05: we haken verder met een toer vaste helemaal rondom; [[*steek je haaknaald door de volgende
steek op deel 2 EN door de tegenover liggende steek op deel 1, haak 1v * x3, steek je haaknaald door de
volgende steek op deel 2 EN door de tegenover liggende steek op deel 1, haak 2v in 1 ]] Herhaal wat
tussen [[ ]] staat helemaal rondom. Sluit met 1hv in de eerstvolgende vaste. Je kan eventueel een klein
beetje opvullen.
1hv. Hecht af met een lange draad om de snuit later mee vast te naaien. Indien de gaatjes te groot
zijn, naai ze dan met een klein steekje dicht.

Achterkant Hoofd:
Met kleurnr 403 en in rijen.
Rij 01: 20 L, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 19v, 1L, khw

(19)

Rij 02: 2v in 1, 17v, 2v in 1, 1L, khw

(21)

Rij 03: 2v in 1, 19v, 2v in 1, 1L, khw

(23)

Rij 04: 2v in 1, 21v, 2v in 1, 1L, khw

(25)

Rij 05: 2v in 1, 11v, 1 L, sla 1 steek over, 11v, 2v in 1, 1L, khw

(27)
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Rij 06: 2v in 1, 25v, 2v in 1, 1L, khw (haak de vaste in de losse-ruimte)

(29)

Rij 07: 2v in 1, 27v, 2v in 1, 1L, khw

(31)

Plaats de drukknoop in de losse-ruimte. De opening waar je drukknop in sluit moet aan de goede kant van
je werk. Kijk op de foto aan welke kant je werkdraad ligt! (foto 1 is de goede kant van het werk en foto 2
is de achterkant). Indien je het anders doet, kom je later met de goede kant aan de binnenkant van je
werk en dat is niet de bedoeling 

Goede kant van het werk.

Linkerkant van het werk.
Rij 08: 2v in 1, 29v, 2v in 1, 1L, khw

(33)

Rij 09: 2v in 1, 31v, 2v in 1, 1L, khw

(35)

Rij 10: 2v in 1, 33v, 2v in 1, 1L, khw

(37)

Rij 11 – 22: 1v in iedere steek, 1L, khw

(37)

Rij 23: 18v, 1 L, sla 1 steek over, 18v, 1L, khw

(37)

Rij 24: 1v in iedere steek, 1L, khw (haak de vaste in de losse-ruimte)

(37)
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Rij 25: 2v sam, 33v, 2v sam, 1L, khw

(35)

Plaats de drukknoop in de losse-ruimte op dezelfde manier als de eerste.
Rij 26: 2v sam, 31v, 2v sam, 1L, khw

(33)

Rij 27: 2v sam, 29v, 2v sam, 1L, khw

(31)

Rij 28: 2v sam, 27v, 2v sam, 1L, khw

(29)

Rij 29: 2v sam, 25v, 2v sam, 1L, khw

(27)

Rij 30: 2v sam, 23v, 2v sam, 1L, khw

(25)

Rij 31: 2v sam, 21v, 2v sam, 1L, khw

(23)

Rij 32: 2v sam, 19v, 2v sam, 1L, khw

(21)

Rij 33: 2v sam, 17v, 2v sam, 1L, khw

(19)

Rij 34: 2v sam, 15v, 2v sam, 1L, khw

(17)

Rij 35: 2v sam, 13v, 2v sam, 1L, khw

(15)

Rij 36: 2v sam, 11v, 2v sam, 1L, khw

(13)

Rij 37: 2v sam, 9v, 2v sam

(11)

We haken nu met vaste helemaal rondom; Het is belangrijk dat je exact hetzelfde aantal steken haakt
wat er opgegeven wordt!

Tr 01: begin in dezelfde steek als je laatste vaste van rij 37, 11v in de rij-eindes, 2v in 1 rij-einde, 24v in de
rij-eindes, 3v op de 1e steek van de opzetketting (markeer de achterste lus van de middelste steek van
deze 3), 8v, 1v (markeer de achterste lus van deze steek), 8v, 3v in de laatste steek (markeer de
achterste lus van de middelste steek van deze 3), 24v in de rij-eindes naar boven, 2v in 1 rij-einde
(markeer de achterste lus van deze 2e vaste met een andere kleur dan de rest van je markeringen), 11v
in de rij-eindes, 3v in de 1e steek aan de bovenkant (markeer de achterste lus van de middelste steek van
deze 3), 9v, 3v in de laatste steek (markeer de achterste lus van de middelste steek van deze 3) (112)
Tr 02: neem een oor en leg de goede kant van het oor op de goede kant van het hoofd, steek je
haaknaald door de gemarkeerde steek van het oor EN in de achterste lus van de volgende steek op het
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hoofd haak 1v, *steek je haaknaald door de volgende steek op het oor EN in de achterste lus van de
volgende steek op het hoofd haak 1v* x 11 (je hebt het oor nu vastgehaakt met 12 vaste).
(12)

Hecht af.
Neem het tweede oor met de achterkant naar je toe, haal je draad op in de gemarkeerde steek en haak 1
losse (foto 1). Leg nu de goede kant van het oor op de goede kant van het hoofd, steek je haaknaald door
dezelfde steek (als waar je de lus hebt opgehaald) van het oor EN in de achterste lus van de anders
gekleurde gemarkeerde steek op het hoofd haak 1v (foto 2), *steek je haaknaald door de volgende steek
op het oor EN in de achterste lus van de volgende steek op het hoofd haak 1v* x 11 (je hebt het oor nu
vastgehaakt met 12 vaste).
(12)
Hecht af en werk je einddraadjes onzichtbaar weg.

Manen achterkant hoofd:
Met kleurnr 249
Let op! In toer 1 haken we alleen in de voorste lussen. Wanneer je aan de oren komt, gebruik je de
overgebleven lussen van toer 2 waar je de oren hebt vastgehaakt!
Tr 01: alleen in de voorste lussen: met de onderkant en de goede kant naar je toe, hecht aan met 1hv in
de voorste lus van de gemarkeerde steek, 1v, 1hst, (1stk + 1dst) in 1, (1stk + 1dst) in 1, 1hst, 1v, 1hv,
*1hv, 1v, 1hst, (1stk + 1dst) in 1, (1stk + 1dst) in 1, 1hst, 1v, 1hv* x 13
(140)
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Tr 02: 1v, 1hst, 2stk, 2stk in 1, 2stk in 1, 2stk, 1hst, 2v sam, *1hst, 2stk, 2stk in 1, 2stk in 1, 2stk, 1hst, 2v
sam* x 12, 1hst, 2stk, 2stk in 1, 2stk in 1, 2stk, 1hst, sla de halve vaste over en sluit de toer in de 1 e steek
met 1hv
Hecht af.

Voorkant Hoofd:
Met kleurnr 403 en in rijen.
Rij 01 – 04: herhaal de rijen van de achterkant hoofd.
Rij 05: 2v in 1, 23v, 2v in 1, 1L, khw

(27)

Rij 06: 2v in 1, 25v, 2v in 1, 1L, khw

(29)

Rij 07 – 22: herhaal de rijen van de achterkant hoofd. De tekst wat ertussen staat van de drukknopen is
op de voorkant NIET van toepassing.
Rij 23 – 24: 1v in iedere steek, 1L, khw

(37)

Rij 25 – 37: herhaal de rijen van de achterkant hoofd.
We haken nu met vaste helemaal rondom; Het is belangrijk dat je exact hetzelfde aantal steken haakt
wat er opgegeven wordt!
Tr 01: begin in dezelfde steek als je laatste vaste van rij 37, 11v in de rij-eindes, 2v in 1 rij-einde, 24v in de
rij-eindes, 3v op de 1e steek van de opzetketting (markeer de achterste lus van de middelste steek van
deze 3), 9v, 1v (markeer de achterste lus van deze steek), 7v, 3v in de laatste steek (markeer de
achterste lus van de middelste steek van deze 3), 24v in de rij-eindes naar boven, 2v in 1 rij-einde
(markeer de achterste lus van deze 2e vaste met een andere kleur dan de rest van je markeringen), 11v
in de rij-eindes, 3v in de 1e steek aan de bovenkant (markeer de achterste lus van de middelste steek van
deze 3), 9v, 3v in de laatste steek (markeer de achterste lus van de middelste steek van deze 3) (112)
Tr 02: neem een oor en leg de goede kant van het oor op de goede kant van het hoofd, steek je
haaknaald door de gemarkeerde steek van het oor EN in de achterste lus van de volgende steek op het
hoofd haak 1v, *steek je haaknaald door de volgende steek op het oor EN in de achterste lus van de
volgende steek op het hoofd haak 1v* x 11 (je hebt het oor nu vastgehaakt met 12 vaste).
(12)
Hecht af.
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Neem het tweede oor met de achterkant naar je toe, haal je draad op in de gemarkeerde steek en haak 1
losse. Leg nu de goede kant van het oor op de goede kant van het hoofd, steek je haaknaald door
dezelfde steek (als waar je de lus hebt opgehaald) van het oor EN in de achterste lus van de anders
gekleurde gemarkeerde steek op het hoofd haak 1v, *steek je haaknaald door de volgende steek op het
oor EN in de achterste lus van de volgende steek op het hoofd haak 1v* x 11 (je hebt het oor nu
vastgehaakt met 12 vaste).
(12)
Hecht af en werk je einddraadjes onzichtbaar weg.
Manen voorkant hoofd:
Met kleurnr 249.
Let op! In toer 1 haken we alleen in de voorste lussen. Wanneer je aan de oren komt, gebruik je de
overgebleven lussen van toer 2 waar je de oren hebt vastgehaakt!
Tr 01: alleen in de voorste lussen: met de onderkant en de goede kant naar je toe, hecht aan met 1hv in
de voorste lus van de gemarkeerde steek, 1v, 1hst, (1stk + 1dst) in 1, (1stk + 1dst) in 1, 1hst, 1v, 1hv,
*1hv, 1v, 1hst, (1stk + 1dst) in 1, (1stk + 1dst) in 1, 1hst, 1v, 1hv* x 13
(140)
Tr 02: 1v, 1hst, 2stk, 2stk in 1, 2stk in 1, 2stk, 1hst, 2v sam, *1hst, 2stk, 2stk in 1, 2stk in 1, 2stk, 1hst, 2v
sam* x 12, 1hst, 2stk, 2stk in 1, 2stk in 1, 2stk, 1hst, sla de halve vaste over en sluit de toer in de 1 e steek
met 1hv
Hecht NIET af.
We naaien nu eerst de snuit op het hoofd als volgt;
Afwerking:
1. Speld de snuit vast. De onderkant van de rondjes komen op 8 toeren vanaf de onderkant van het
hoofd geteld. In het midden moeten de 2 rondjes elkaar raken.

2. Borduur met zwart een mondje en een driehoekig neusje.
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3. Borduur de ogen als volgt: Zie onderaan.
4. Leg de 2 hoofden met de goede kant naar buiten op elkaar, de markeringen komen exact op
elkaar te liggen. Maak een schuifknoop en steek je haaknaald door de eerste gemarkeerde
overgebleven lus naast het oor op de voorkant EN door de eerste gemarkeerde overgebleven lus
naast het oor op de achterkant, haak 1v, (zie foto), *steek je haaknaald in de overgebleven lus
van de op elkaar liggende delen en haak 1v* x 13. Je bent nu aan het linkeroor. ((Haak nu de
oren samen met beide lussen van de tegenoverliggende steken, 14v, 2x 2v in 1, 14v.)) Je bent nu
terug op het hoofd. Haak nu opnieuw de tegenover elkaar liggende overgebleven lussen samen,
26v, (je zou nu net voor de markering moeten zijn), 47v, vul het hoofd matig op met knisperfolie
of gewone vulling. Je kan er eventueel ook een piepertje in doen. Haak het tweede oor samen op
dezelfde manier als tussen de (( )). 1v op het hoofd, sluit met 1 hv in de volgende steek. Hecht af
en werk je einddraadje onzichtbaar weg.

5. We haken nu de manen samen. Als je het patroon goed gevolgd hebt, komen de boogjes van de
manen perfect op elkaar uit. Neem de lus terug op onderaan het hoofd. *Steek je haaknaald door
de volgende steek op de voorste manen EN door de erachter liggende steek op de achterste
manen, haak 1v* x 50, je bent nu aan het oor. Hier haken we enkel op de manen van de voorkant,
16v, terug door de beide lagen manen, 20v, je bent nu aan het tweede oor. Ook hier haken we
enkel op de manen van de voorkant, 16v, terug door de beide lagen manen, 51v, sluit met 1hv in
de volgende steek.
Hecht af en werk alle einddraadjes onzichtbaar weg.
6. Bevestig het tweede deel van de drukknoop in de hoek van het doekje. Let op! Indien je een
tekening hebt op het doekje, dan moet het “plaatje” van de drukknoop zich aan de achterkant
van het doekje bevinden! (als je 2 doekjes wil gebruiken, doe dan de drukknoop meteen door
de 2 doekjes uit) Duw de drukknoop nu vast in de bovenste knoop, positioneer de afstand voor
het plaatsen van de tweede drukknoop. Steek eventueel een speldje op de plaats waar het moet.
Plaats nu ook op de gemarkeerde plaats het tweede deel van de tweede drukknoop.
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Voorkant

Achterkant

Borduren van de ogen:
1. Maak een kruis met zwart. De oog wordt 2 steken breed en 3 rijen hoog.

2. Naai 4 lijntje horizontaal over het kruis heen.

3. Naai om en om de draden tot het oog is opgevuld.

4. Naai tenslotte nog een verticale lijn langs de zijkanten van het oog en 1 lijn door het midden.
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Klaar!! Veel plezier



Je kan het doekje ook gewoon afdoen om te wassen zodat je het hoofdje op lagere
temperatuur kan wassen.

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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