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Paaskip Lotje

Ontwerpster: ©Patricia Stassart
Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/311076422663902/
Facebookpagina: https://www.facebook.com/Designs-Creations-by-Patricia-1984766338444828/
Ravelry: De Vrolijke Vlinders / Patricia Stassart
Website: https://devrolijkevlinders.be/

Het is NIET toegestaan om dit patroon te delen, te publiceren of verder te
verkopen! Het mag ook NIET vertaald worden zonder mijn toestemming!
Moeilijkheidsgraad: **
Het afgewerkt project met de voorgestelde materialen is net geen 20 cm hoog (bovenkant hoofd met
de haren). Afhankelijk van je haakvastheid en garen kan de grootte verschillen met die van mij.
Materialen:
Scheepjes Catona: Geel kleurnr 280 - 50 gr
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Wit kleurnr 106 – 10 gr
Licht paars kleurnr 399 – 20 gr
Donker paars kleurnr 520 – 50 gr
Licht roze kleurnr 246 – 25 gr
Het garen is hier verkrijgbaar; http://liemaswol.nl/3-scheepjes-catona
Haaknaald 2.0 mm
2 Zwarte Veiligheid oogjes van 8 mm
2 Zwarte veiligheid oogjes van 6 mm
2 x 15 cm elektriciteitsdraad voor de poten
Fiberfill (vulling)
Maasnaald
Stuk stevig karton om in de mandbodem te leggen
1 paar wimpers
1 klein strikje
Steken en Afkortingen:
MR – Magische ring
L – Losse
Kl - Keerlosse
Hv – Halve vaste
V – Vaste
Hst – half stokje
Stk – stokje
Dst – dubbel stokje
Rstkv – Reliëfstokje voor
2v in 1 – 2 vaste in 1 steek
2v sam – 2 vaste samen haken
3v sam – 3 vaste samen haken
khw – Keer het werk
Tr – Toer(en)
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Hknld - haaknaald
*…..* herhaal (hh) wat tussen ** staat
(..) op het einde van de regel geeft aan hoeveel steken je hebt na die toer of rij.
Vleugels 2x: de vleugels worden NIET opgevuld!
Met kleurnr 399.
Vinger 1:
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: 2v in iedere steek

(12)

Tr 03 – 07: 1v in iedere steek

(12)

1hv, hecht af.
Vinger 2:
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: 2v in iedere steek

(12)

Tr 03 – 08: 1v in iedere steek

(12)

1hv, hecht af.
Vinger 3:
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: 2v in iedere steek

(12)

Tr 03 – 10: 1v in iedere steek

(12)

Hecht NIET af. We haken verder op deze vinger als volgt;

Tr 11: 5v, steek je hknld door de volgende steek en haal je draad op, neem nu vinger 2 erbij en steek
je hknld in de laatste gehaakte vaste, haal je draad op, je hebt nu 3 lussen op je hknld (zie foto 1),
draad om je naald en haal hem door de 3 lussen, 4v, steek je hknld door de volgende steek en haal je
draad op, neem nu vinger 1 erbij en steek je hknld in de laatste gehaakte vaste, haal je draad op, je
hebt nu 3 lussen op je hknld (zie foto 1), draad om je naald en haal hem door de 3 lussen, 10v, steek
je hknld door de volgende steek en haal je draad op, steek je hknld in de volgende steek van de
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middelste vinger, haal je draad op, je hebt nu 3 lussen op je hknld, draad om je naald en haal hem
door de 3 lussen, 4v, steek je hknld door de volgende steek en haal je draad op, steek je hknld in de
volgende steek van de eerste vinger, haal je draad op, je hebt nu 3 lussen op je hknld, draad om je
naald en haal hem door de 3 lussen, 5v
(32)

Tr 12 - 13: 1v in iedere steek

(32)

Tr 14: *6v, 2v sam* x 4

(28)

Tr 15: 1v in iedere steek

(28)

Tr 16: 27v, verplaats de markering naar deze laatste steek als toereinde. Dit verandert het
stekenaantal NIET.

(28)

Tr 17: 2v sam x 2, 24v

(26)

Tr 18: 1v in iedere steek

(26)

Tr 19: 3v sam, 23v

(24)

Tr 20: 23v, verplaats de markering naar deze laatste steek als toereinde. Dit verandert het
stekenaantal NIET.

(24)

Tr 21: 2v sam x 2, 20v

(22)

Tr 22: 2v sam, 9v, 3v sam, 7v, verplaats de markering naar deze laatste steek als toereinde. Dit
verandert het stekenaantal NIET.
(19)
Tr 23: 3v sam, 16v

(17)

Tr 24: 2v sam, 15v

(16)

Tr 25: 2v sam, 13v, verplaats de markering naar deze laatste steek als toereinde. Dit verandert het
stekenaantal NIET.
(15)
Tr 26: 3v sam, 12v

(13)

Tr 27: 1v in iedere steek

(13)

Tr 28: 2v, duw de vleugel plat en haak de 2 zijdes tezamen met 6v
Hecht af.
Haak een tweede vleugel op dezelfde manier.
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Bek:
Bovenbek:
Met kleurnr 280.
Tr 01: MR met 4v

(4)

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

(6)

Tr 03: 1v in iedere steek

(6)

Tr 04: *1v, 2v in 1* x 3

(9)

Tr 05: 1v in iedere steek

(9)

Tr 06: *2v, 2v in 1* x 3

(12)

Tr 07: 1v in iedere steek

(12)

Tr 08: *3v, 2v in 1* x 3

(15)

Tr 09: 1v in iedere steek

(15)

Tr 10: *2v in 1* x 2, 1v, 3v in 1, 1v, *2v in 1* x 2, 3v, *2v in 1* x 2, 3v

(23)

Tr 11: 1v, *2v in 1* x 2, 2v, *2v in 1* x 3, 2v, *2v in 1* x 2, 11v

(30)

Hecht af met lange draad om nadien de bek mee vast te naaien.

Onderbek:
Met kleurnr 280.
Tr 01: MR met 6v

(6)

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

(9)
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Tr 03: *2v, 2v in 1* x 3

(12)

Tr 04: *2v in 1, 3v* x 3

(15)

Tr 05: *4v, 2v in 1* x 3

(18)

Tr 06: 1v in iedere steek

(18)

Hecht af met lange draad om nadien de bek mee vast te naaien.

Lel:
Met kleurnr 399.
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: 2v in iedere steek

(12)

Tr 03 – 04: 1v in iedere steek

(12)

Tr 05: *2v, 2v sam* x 3

(9)

Tr 06: 1v in iedere steek

(9)

Vul matig op.
Tr 07: *1v, 2v sam* x 3

(6)

Tr 08: 1v in iedere steek

(6)

Duw de lel dicht en haak met 3v de 2 zijden samen.
Hecht af.

Ogen 2x:
Met kleurnr 106.
Tr 01: MR met 6v

(6)
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Trek de magische ring niet te dicht zodat je er later de veiligheid oogjes door kan steken.
Tr 02: *2v in 1* x 6

(12)

Tr 03: 1hst, 2stk in 1, 3Dst in 1, 2stk in 1, 1hst, *2v in 1, 1v* x 3, 1v

(19)

1hv en hecht af met lange draad.

Poten 2x:
Met kleurnr 280.
Teen 2x per poot:
Tr 01: MR met 6v

(6)

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

(9)

Tr 03 – 10: 1v in iedere steek

(9)

1hv en hecht af.
Teen 1x per poot:
Tr 01: MR met 6v

(6)

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

(9)

Tr 03 – 10: 1v in iedere steek

(9)

We haken nu de tenen aan elkaar als volgt;
Tr 11: 1v, steek je hknld door de volgende steek en haal je draad op, neem nu een volgende teen
erbij en steek je hknld in de laatste gehaakte vaste, haal je draad op, je hebt nu 3 lussen op je hknld
draad om je naald en haal hem door de 3 lussen, 3v, steek je hknld door de volgende steek en haal je
draad op, neem nu een volgende teen erbij en steek je hknld in de laatste gehaakte vaste, haal je
draad op, je hebt nu 3 lussen op je hknld, draad om je naald en haal hem door de 3 lussen, 7v, steek
je hknld door de volgende steek en haal je draad op, steek je hknld in de volgende steek van de
middelste teen, haal je draad op, je hebt nu 3 lussen op je hknld, draad om je naald en haal hem
door de 3 lussen, 2v, steek je hknld door de volgende steek en haal je draad op, steek je hknld in de
volgende steek van de eerste teen, haal je draad op, je hebt nu 3 lussen op je hknld, draad om je
naald en haal hem door de 3 lussen, 6v
(23)
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Tr 12: 8v, 2v sam, 4v, 2v sam, 4v, 2v sam, 1v
Tr 13: 5L, sla 7 steken over, 4v, 2v sam, 1v, 2v sam, 4v

(20)
(11v+5L)

Tr 14: 1v IN iedere losse (=5v), 3v sam, 5v, 3v sam

(12)

Tr 15 - 16: 1v in iedere steek

(12)

Tr 17: *2v sam* x 6

(6)

Hecht af met langere draad. Rijg de draad door de voorste lussen en trek het gaat je dicht. Werk je
einddraadje onzichtbaar weg.
We werken de poot verder af als volgt en nog steeds met kleurnr 280;
Tr 01: met de hiel naar je toe, hecht aan met 1v in de 1e overgebleven lus (zie foto), 1v op iedere lus
en in iedere steek
(12)

Vul de tenen op. Maak in je elektriciteitsdraad van 15 cm een lus ter grootte van je onderkant (zie
foto), de rest vouw je recht naar boven.

Tr 02 – 03: 1v in iedere steek

(12)

Plaats de lus richting achterkant nu in het brede gedeelte van de poot. Zet de poot op een vlakke
ondergrond en vul rondom de draad stevig op. Blijf verder opvullen tijdens het haken.

Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © februari 2021 Patricia Stassart. Deel, publiceer of
verkoop de inhoud of de foto’s niet als zijnde van jezelf, ook geen aparte delen. Vertalen mag enkel
met mijn toestemming! 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

Tr 04 – 10: 1v in iedere steek

(12)

Tussenstap: 4v, 1hv met wissel naar kleurnr 520. Hecht geel af.
Tr 11: alleen in de voorste lussen, *1v, 2v in 1* x 6

(18)

Tr 12: 1v in iedere steek

(18)

Tr 13: *2v, 2v in 1* x 6

(24)

Tr 14: 1v in iedere steek

(24)

Tr 15: *3v, 2v in 1* x 6

(30)

Tr 16 - 17: 1v in iedere steek

(30)

Tussenstap: 1v, trek de lus groter en knip je draad af op ongeveer 50 cm. Je hecht dus NIET af.

Haak een tweede poot tot en met toer 16. Toer 17 gaat hieronder verder voor deze poot.
Tr 17: 27v, markeer deze laatste steek, 3v. Trek de lus wat groter en laat deze even rusten.
Tussenstap: neem de eerste poot en steek je hknld in de lus, zet het voor je met de tenen naar jouw
linkerkant. Plaats de tweede poot ervoor (ook met de tenen naar jouw linkerkant). Steek nu je
haaknaald van binnenuit door de gemarkeerde steek EN door de volgende steek op de poot met je
haaknaald (zie foto 1 hieronder), haak 1v, *ga door de volgende steek van beide poten, haak 1v* x5
(je hebt de poten nu samen gehaakt met 6v). Trek je draad helemaal door en laat hem tussen de
benen aan de goede kant van je werk hangen. Mogelijk heb je na toer 18 een klein gaatje tussen de
poten en dan kan je met deze draad het dichtnaaien.
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Tr 18: haak verder op de poot wat je als laatste haakte, 21v, verder op de volgende poot, 24v, verder
op de 1e poot, 3v
(48)
Tr 19: *3v, 2v in 1* x 12

(60)

Tr 20: alleen in de voorste lussen, *5v, 2v in 1* x 10

(70)

Tr 21: alleen in de voorste lussen, 1v in iedere steek

(70)

Tr 22: alleen in de voorste lussen, *6v, 2v in 1* x 10

(80)

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

(80)

Tr 24 – 28: 1v in iedere steek

(80)

Tr 29: alleen in de achterste lussen, 75v, markeer hier bij deze laatste steek de voorste lus (indien
deze steek niet je middenachter is, markeer dan de voorste lus wat voor jou het midden is), verder in
de achterste lussen, 5v
(80)
Tr 30 – 31: 1v in iedere steek

(80)

Trek je lus wat groter en laat deze kleur even rusten. Na de rok haken we verder met toer 32.
We haken eerst de rok nu omdat dit gemakkelijker is dan nadien als de kip helemaal klaar is 
Rok:
Met kleurnr 246.
De beginlossen bij iedere toer tellen NIET als eerste steek.
Tr 01: met de poten van je weg, haal de draad op in de gemarkeerde voorste lus, 3L, 3stk in dezelfde
lus, *3stk in 1* x 79, sluit met 1hv in het 1e stokje
(240)
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Tr 02 - 04: 3L, 1stk in iedere steek, sluit met 1hv in het 1e stokje

(240)

Tr 05: *1L, 1hv* x 240
Hecht af. Werk je einddraadje onzichtbaar weg.
We haken verder aan het lichaam met kleurnr 520.
Tr 32 - 37: 1v in iedere steek

(80)

Tr 38: *8v, 2v sam* x 8

(72)

Tr 39: 1v in iedere steek

(72)

Tr 40: *10v, 2v sam* x 6

(66)

Breng nu de 2 uitstekende elektriciteitsdraden naar het midden en doe tape rondom de 2 draden
samen vanaf de onderkant (waar je nog aan kan) tot bovenaan.

Tr 41: 14v, neem een vleugel, de lange punt komt aan de voorkant, {steek je hknld door de 1e steek
op de vleugel EN door de volgende steek op het lichaam (zie foto), haak 1v, *steek door de volgende
steek op de vleugel EN door de volgende steek op het lichaam, haak 1v* x 5}, 23v op het lichaam,
haak de 2e vleugel vast zoals hierboven beschreven tussen de { }, 17v op het lichaam
(66)

Tr 42: 30v, we haken de lel samen met het lichaam, steek je hknld door de 1e steek op de lel EN door
de volgende steek op het lichaam, haak 1v, *steek door de volgende steek op de lel EN door de
volgende steek op het lichaam, haak 1v* x 2, (de lel zou nu in het midden voor moeten hangen. Is dit
niet zo, pas dan je steken aan), 33v
(66)
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Tr 43: 1v in iedere steek

(66)

Tr 44: *9v, 2v sam* x 6

(60)

Tr 45 – 54: 1v in iedere steek

(60)

Naai nu de onderbek vast. De spelden geven de plaats aan waar je de onderbek moet vastnaaien.

Naai vervolgens de bovenbek vast. Ook hier zitten de spelden waar de bovenbek hoort te komen.
De bovenkant van de bek (waar de meerderingen zijn) komt tot op rij 52.

Tr 55: *8v, 2v sam* x 6

(54)

Tr 56 – 57: 1v in iedere steek

(54)

Naai nu de ogen vast. De bovenrand van de ogen komt tot op toer 55 en de onderkant komt net
over de bek. Tussen de ogen zitten ongeveer 2 à 3 steken. Zodra je de ogen hebt vastgenaaid steek
je de veiligheid ogen door de magische ring.
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Vul het lichaam stevig op en zorg dat je elektriciteitsdraad in het midden van het lichaam blijft.
Tr 58: *7v, 2v sam x 6

(48)

Tr 59: 1v in iedere steek

(48)

Tr 60: *6v, 2v sam x 6

(42)

Tr 61: *5v, 2v sam x 6

(36)

Tr 62: *4v, 2v sam x 6

(30)

Vul verder stevig op.
Tr 63: *1v, 2v sam* x 10

(20)

Tr 64: *2v sam* x 10

(10)

Hecht af met een iets langere draad. Rijg de draad door de voorste lussen en trek het gaatje dicht.
Werk je einddraadje onzichtbaar weg.
Kuif:
Met acrylgaren in de kleur die je verkiest.
Knip 30 draden van 10 cm. Knoop de draden op toer 63 en 64. Kam ze uit en knip ze op de gewenste
hoogte. Doe een klein draadje rondom de draden na het kammen om ze mooi samen te houden. Lijm
een strikje aan de voorkant van het kuifje.
Plak de wimpers rond de laatste toer van het wit.
Mand:
Met kleurnr 280.
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: 2v in iedere steek

(12)

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

(18)

Tr 04: 1v, 2v in 1, *2v, 2v in 1* x 5, 1v

(24)

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

(30)
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Tr 06: 2v, 2v in 1, *4v, 2v in 1* x 5, 2v

(36)

Tr 07: *5v, 2v in 1* x 6

(42)

Tr 08: alleen in de achterste lussen, 1v in iedere steek, sluit met 1hv in de 1e steek

(42)

De beginlossen bij de toeren, tellen NIET als eerste steek. Begin ook telkens in de sluitsteek.
Tr 09: 2L, begin in de sluitsteek, *6stk, 2stk in 1* x 6, sluit met 1hv in het 1e stokje

(48)

Tr 10: 2L, *1Rstkv, 2stk* x 16, sluit met 1hv in het 1e stokje

(48)

Tr 11: alleen in de voorste lussen, 1L, 1hv in iedere voorste lus, sluit met 1hv in de 1e halve vaste(48)
Tr 12: alleen in de achterste overgebleven lussen van toer 11, 2L, 1stk in iedere lus, sluit met 1hv in
het 1e stokje
(48)
Tr 13: 2L, *1Rstkv, 2stk* x 16, sluit met 1hv in het 1e stokje

(48)

Tr 14: alleen in de voorste lussen, 1L, 1hv in iedere voorste lus, sluit met 1hv in de 1e halve vaste(48)
Tr 15: alleen in de achterste overgebleven lussen van toer 11, 2L, 24stk, markeer deze steek, 24stk,
sluit met 1hv in het 1e stokje
(48)
In toer 16 haken we het handvat.
Tr 16: 1hv in de achterste lus van de sluitsteek, 40 L, 1hv in de binnenste lus van de gemarkeerde
steek (zie foto), 1L, khw, 40hv op de lossenketting, 1hv in dezelfde lus als je beginsteek bij toer 16(40)

Tr 17: 1L, 1hv in de volgende steek op de mand, 3L, *1hv, 3L* herhaal ** helemaal rondom, sluit met
1hv in de 1e halve vaste Notie: sla de voorste lus waar het handvat vast staat over!!
Hecht af en werk je einddraadje onzichtbaar weg.
Bodem:
Tr 01 – 07: herhaal toer 1 t.e.m toer 7
Leg de bodem op een stuk karton en teken de omtrek rond. Knip nu aan de binnenkant van de lijn je
vorm uit. Knip desnoods nog bij om het karton mooi te doen passen.
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Leg nu de bodem met de goede kant naar onder tegen de bodem van je mand. Met de laatst
gehaakte bodem naar je toe, *neem de volgende steek op je bodem EN de daartegenover liggende
overgebleven lus van de mand (zie foto), en haak 1hv*, herhaal ** tot einde toer. Sluit met 1hv in de
1e steek en hecht af. Vergeet je karton er niet tussen te steken alvorens je helemaal rond gehaakt
hebt.

Ei:
Met wit.
Tr 01: MR met 6v

(6)

Tr 02: 2v in iedere steek

(12)

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

(18)

Tr 04: 1v, 2v in 1, *2v, 2v in 1* x 5, 1v

(24)

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

(30)

Tr 06: 2v, 2v in 1, 2v, 1v in de achterste lus, 1v, 2v in 1, 4v, 2v in 1, 1v, 1v in de achterste lus, 2v,
2v in 1, *4v, 2v in 1* x 2, 2v

(36)

Tr 07 - 11: 1v in iedere steek

(36)

Tr 12: 2v, 2v sam, *4v, 2v sam* x 5, 2v

(30)

Tr 13 - 14: 1v in iedere steek

(30)

Tr 15: *3v, 2v sam* x 6

(24)

Tr 16 - 17: 1v in iedere steek

(24)

Tr 18: 1v, 2v sam, *2v, 2v sam* x 5, 1v
(18)
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Tr 19 - 20: 1v in iedere steek

(18)

Plaats de ogen op toer 15 en laat 3 steken tussen de ogen. Vul stevig op.
Vanuit de overgebleven lussen is de brede kant de achterkant van het ei.
Tr 21: *1v, 2v sam* x 6

(12)

Tr 22: *2v sam* x 6

(6)

Hecht af met een iets langere draad. Rijg de draad door de voorste lussen en trek het gaatje dicht.
Werk je einddraadje onzichtbaar weg.
Pootjes:
Met kleurnr 280.
Rij 01: met het smalle deel naar je toe, laat een draad van 5 cm, haal de lus op in de rechter
overgebleven lus van toer 6, 6L, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 3hv, *4L, begin in de 2e
steek vanaf de haaknaald, 3hv* x 2, verder in de opzetlossen, 2hv.
Hecht af met een draad van 5 cm. Leg een knoop in de 2 draden en werk ze vervolgens onzichtbaar
weg.
Herhaal rij 1 in de andere overgebleven lus.

Bek:
Met kleurnr 280.
Tr 01: MR met 4v

(4)

Tr 02: 1v in iedere steek

(4)

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

(6)

Hecht af met een iets langere draad om de bek mee vast te naaien.
De brede kant is de achterkant van het ei. Naai de bek vast tussen toer 12 en 14 vanaf de magische
ring geteld. In het midden tussen de ogen.
Haren:
Met acrylgaren in de kleur naar keuze.
Knoop 6 draden rond de laatste toer. Kam ze uit tot fluffy en knip ze op ongeveer 2cm hoogte af.
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Klaar!! Veel plezier
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