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“Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God 
behoort toe aan wie is zoals zij” 

- Marcus 10.14 
 
Knot Forgotten is een wereldwijde haakbeweging, georganiseerd door Open Doors Australië en Open Doors 
Nieuw-Zeeland. Open Doors werkt in 70 verschillende landen en wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd 
versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Met hulp van Knot Forgotten willen wij de 
wereldwijde haakgemeenschap samenbrengen en de liefde van Jezus delen met vluchtelingenkinderen door middel 
van handgehaakte knuffels. 
Meer dan 300 makers uit meer dan 30 landen zijn op dit moment bezig met het maken en doneren van Knot 
Forgotten knuffels. Tussen Augustus 2017 en Februari 2018 zijn meer dan 1200 knuffels gedoneerd. 
Knot Forgotten knuffels zijn bedoeld voor kinderen die in lastige omstandigheden leven. Ons doel is om ieder kind 
een knuffelvriend te geven in tijden waar ze zich alleen of bang voelen. 
Alle Knot Forgotten knuffels zullen met ons team reizen om weggegeven te worden aan kinderen die als vluchteling 
leven, vooral kinderen uit Syrië of Irak in 2018. Iedere knuffel is een teken aan deze kinderen dat ze niet vergeten 
worden en dat mensen ze liefhebben. 
 
De knuffels zullen op verschillende momenten in het jaar meereizen met Knot Forgotten medewerkers. De komende 
maanden zullen er knuffels meegaan naar het Midden Oosten en Centraal Azië. Soms horen we iets over de 
knuffels voor de reis, soms pas nadat ze uitgedeeld zijn. De tijden van reizen zijn namelijk afhankelijk van de 
bestemming en veiligheid van het team. Om op de hoogte te blijven, kun je Knot Forgotten volgen op Instagram en 
Facebook.  

 



 

 

 
Waar stuur ik mijn gemaakte knuffels naartoe? 
Open Doors Australia 
11/10 Gladstone Rd 
Castle Hill NSW 2154 
Australia 
 
Woon je in Nederland? Feli (@withlovefeli op instagram 
en facebook of withlovefeli@gmail.com via de mail) 
verzamelt knuffels in Nederland, zodat ze in 1 groot 
pakket naar Australië verzonden kunnen worden. We 
delen dan de verzendkosten. 
 
Wat is de deadline dat de knuffels in Australië 
moeten zijn? 
Er is geen deadline. Knuffels zullen door Open Doors op 
verschillende momenten meegenomen worden om uit te 
delen. 
 
Hoe veel knuffels moet ik maken? 
Dit mag je zelf kiezen. Als je eentje kan maken: 
bedankt! Als je er 100 kan maken: bedankt! Het maakt 
niet uit hoeveel knuffels je kan maken - de 
vluchtelingenkinderen en wij zijn blij met iedere 
gedoneerde knuffel. 
 
 
 
 

 
Kan ik mijn eigen patronen gebruiken? 
Voor dit project kun je alleen de patronen van Knot 
Forgotten gebruiken. Waarom? We willen dat het eerlijk 
is. Door iedereen dezelfde knuffel te geven (ook al ziet 
deze er bij iedereen net wat anders uit doordat mensen 
ze personaliseren), weten de kinderen dat niemand 
slechter of beter is dan een ander kind. 
 
Kan ik veiligheidsoogjes gebruiken? 
Nee. Alle details moeten geborduurd zijn, aangezien 
kleine kinderen kunnen stikken op veiligheidsoogjes of 
knopen. 
 
Mag ik mijn knuffels personaliseren? 
Natuurlijk! We moedigen dit zelfs aan. Ondanks dat we 
willen dat alle knuffels van hetzelfde patroon gemaakt 
worden, zien we graag dat de knuffels wel uniek zijn. 
 
Hoe kan ik medemakers van dit project ontmoeten? 
Meld je aan voor de facebookgroep “Knot Forgotten 
Makers” en volg onze sociale media accounts. 
 
Welke hashtags kan ik gebruiken als ik mijn werk 
deel op sociale media? 
Gebruik dehashtags #toysforsyrianrefugeechildren, 
#knotforgottenchildren & #knotforgottenmaker. Ook kun 
je 5 redenen delen waarom je mee doet met dit project 
onder de hashtag #5reasonsfor500. 
 
Met wie kan ik contact opnemen voor hulp? 
Engelse emails kunnen naar justine@od.org of 
saskia@od.org . Voor vragen of opmerkingen over de 
Nederlandse vertaling of verzending kun je contact 
opnemen met withlovefeli@gmail.com . 
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HAAK- 
PATRONEN  

 



 

 

 
 
Materiaal 

● 2.5 mm of 3 mm haaknaald (ligt aan hoe strak 
je haakt - hoe strakker je haakt, hoe groter de 
haaknaald) 

● 8 ply (Double Knit, 11 wpi) zachte acryl of 
katoen garen in 3 kleuren: 

Kleur A = Lijf, oren, neus 
Kleur B = Voeten 
Kleur C = Trui 
In dit patroon heeft de trui maar 1 
kleur, maar je mag zelf kiezen 
hoeveel kleuren deze heeft en mag 
zo creatief doen als je zelf wilt! 

● Steekmarkeerders of veiligheidsspelden 
● Zwarte garen (voor borduren van gezicht) 
● Dikke (borduur)naald 
● Vulling 

LET OP DAT JE GEEN VEILIGHEIDSOOGJES OF 
KNOPEN MAG GEBRUIKEN. 
 
ALLE KNUFFELS MOETEN MAXIMAAL 18CM 
HOOG ZIJN EXCLUSIEF OREN 

Afkortingen 
         (met tussen haakjes de Engelse naam) 
MR = magische ring (magic ring) 
St = steek (stitch) 
Hv = halve vaste (slst) 
R = ronde (round) 
V = vaste (sc) 
2v in iedere 1e v = meerderen door 2 vaste in een 
vaste te haken (inc) 
1e en 2e vaste samen = minderen door 1 vaste in 2 
vaste te haken (dec) 
St = stokje (dc) 
Hst = half stokje (hdc) 
(x) = het nummer tussen de haakjes is hoeveel steken 
je hebt aan het einde van de ronde 
 
 
 
 
 

  

 



 

 
Benen (maak 2) 
Gebruik kleur B: 
R1. Start met magische ring. 6v in MR (6) 
R2. (2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (12) 
R3. (1v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (18) 
R4. (2v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (24) 
 
Ga verder in kleur A: 
R5-15. 24v (24) 
 
Voor been 1: hv om af te werken, knip het garen af op 
20 cm 
Voor been 2: werk niet af en knip het garen niet af 
 
 

Lijf 
Haak de twee benen aan elkaar met een halve vaste. 
Haak verder in de rondte. 
 
R16-19. 48v (48) 
 
Ga verder in kleur C (dit is de trui, dus hier kan je zelf 
een leuk patroon haken als je wilt): 
R20-30. 48v (48) 
Begin met vullen van de knuffel en vul hem hierna 
steeds een beetje. 
 
Ga verder in kleur A: 
R30-40. 48v (48) 
R41. (6v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (42) 
R42. (5v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (36) 
R43. (4v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (30) 
R44. (3v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (24) 
R45. (2v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (18) 
R46. (1v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (12) 
R47. (1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (6) 
 
Werk af, vul de knuffel nog wat bij en naai dicht. 
Borduur het gezicht op het lijfje. 
 
 
 

Oren (maak 2) 
Gebruik kleur A: 
R1. Start met magische ring. 6v in MR (6) 
R2. (2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (12) 
R3. (1v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (18) 
R4-7. 18v (18) 
 
hv om af te werken, knip het garen af op 20 cm. 
Gebruik deze 20 cm garen nu om de oren (niet gevuld) 
vast te naaien aan de bovenkant van het lichaam. 
 
 

Neus 
Gebruik kleur A: 
R1. Start met magische ring. 6v in MR (6) 
R2. (2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (12) 
R3. (1v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (18) 
R4. (2v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (24) 
R5-6. 24v (24) 
 
hv om af te werken, knip het garen af op 20 cm. Voor je 
de neus vast naait, kun je het gezicht borduren. Stop 
hierna wat vulling in de neus en naai hem net boven de 
trui vast aan het lijfje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



 

 

 

 

 
Materiaal 

● 2.5 mm of 3 mm haaknaald (ligt aan hoe strak 
je haakt - hoe strakker je haakt, hoe groter de 
haaknaald) 

● 8 ply (Double Knit, 11 wpi) zachte acryl of 
katoen garen in 3 kleuren: 

Kleur A = Lijf, oren 
Kleur B = Voeten, manen 

● Steekmarkeerders of veiligheidsspelden 
● Zwarte garen (voor borduren van gezicht) 
● Dikke (borduur)naald 
● Vulling 

LET OP DAT JE GEEN VEILIGHEIDSOOGJES OF 
KNOPEN MAG GEBRUIKEN 
 
ALLE KNUFFELS MOETEN MAXIMAAL 18CM 
HOOG ZIJN EXCLUSIEF OREN 
 
 
 
 

 
Afkortingen 
         (met tussen haakjes de Engelse naam) 
MR = magische ring (magic ring) 
St = steek (stitch) 
Hv = halve vaste (slst) 
R = ronde (round) 
V = vaste (sc) 
2v in iedere 1e v = meerderen door 2 vaste in een 
vaste te haken (inc) 
1e en 2e vaste samen = minderen door 1 vaste in 2 
vaste te haken (dec) 
St = stokje (dc) 
Hst = half stokje (hdc) 
(x) = het nummer tussen de haakjes is hoeveel steken 
je hebt aan het einde van de ronde 
 
 
 
 
 

  

 



 

 
Benen (maak 2) 
Gebruik kleur B: 
R1. Start met magische ring. 6v in MR (6) 
R2. (2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (12) 
R3. (1v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (18) 
R4. (2v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (24) 
 
Ga verder in kleur A: 
R5-15. 24v (24) 
 
Voor been 1: hv om af te werken, knip het garen af op 
20 cm 
Voor been 2: werk niet af en knip het garen niet af 
 
 

Lijf 
Haak de twee benen aan elkaar met een halve vaste. 
Haak verder in de rondte. 
 
R16-40. 48v (48) 
Begin met vullen van de knuffel, vul hem hierna steeds 
een beetje 
R41. (6v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (42) 
R42. (5v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (36) 
R43. (4v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (30) 
R44. (3v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (24) 
R45. (2v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (18) 
R46. (1v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (12) 
R47. (1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (6) 
 
Werk af, vul de knuffel nog wat bij en naai dicht. 
Borduur het gezicht op het lijfje. 

 

Oren (maak 2) 
Gebruik kleur A: 
R1. Start met magische ring. 6v in MR (6) 
R2. (2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (12) 
R3. (1v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (18) 
R4-7. 18v (18) 
 
hv om af te werken, knip het garen af op 20 cm. 
Gebruik deze 20 cm garen nu om de oren (niet gevuld) 
vast te naaien aan de bovenkant van het lichaam. 
 
 

Staart 
Gebruik kleur B: 
R1. Start met magische ring. 6v in MR (6) 
R2. (1v, 2v in iedere 1e v) herhaal 3 keer (9) 
R3-5. 9v (9) 
 
Ga verder in kleur A: 
R6. (1v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 3 keer (6) 
R7-15. 6v (6) 
 
hv om af te werken, knip het garen af op 20 cm en naai 
de staart aan de achterkant van de leeuw. 
 
 

Manen 
Als steken tussen haakjes zijn, zoals bijvoorbeeld (v, 
hst), haak dan beide steken in ze dan in 1 steek. 
 
Gebruik kleur B: 
Maak een ketting van 76 lossen. 
Hv om hier een cirkel van te maken (let op dat je de 
ketting niet gedraaid hebt) 
R1. 75v (75) 
R2. hv, 1l, *(v, hst), (st, hst), (v, hv)* 
Herhaal het deel tussen sterretjes (*) tot het einde. 
 
hv om af te werken, naai de manen nu om het gezicht 
heen. 
 
 

 



 

 

 
 

Materiaal 
● 2.5 mm of 3 mm haaknaald (ligt aan hoe strak 

je haakt - hoe strakker je haakt, hoe groter de 
haaknaald) 

● 8 ply (Double Knit, 11 wpi) zachte acryl of 
katoen garen in 3 kleuren: 

Kleur A = Lijf 
Kleur B = Voeten, rokje, hoorn, haar 
In dit patroon hebben we maar 2 
kleuren gebruikt, maar je mag zelf 
kiezen hoeveel kleuren deze heeft en 
mag zo creatief doen als je zelf wilt! 

● Steekmarkeerders of veiligheidsspelden 
● Zwarte garen (voor borduren van gezicht) 
● Dikke (borduur)naald 
● Vulling 

LET OP DAT JE GEEN VEILIGHEIDSOOGJES OF 
KNOPEN MAG GEBRUIKEN 
 
ALLE KNUFFELS MOETEN MAXIMAAL 18CM 
HOOG ZIJN EXCLUSIEF OREN 

 
Afkortingen 
         (met tussen haakjes de Engelse naam) 
MR = magische ring (magic ring) 
St = steek (stitch) 
Hv = halve vaste (slst) 
R = ronde (round) 
V = vaste (sc) 
2v in iedere 1e v = meerderen door 2 vaste in een 
vaste te haken (inc) 
1e en 2e vaste samen = minderen door 1 vaste in 2 
vaste te haken (dec) 
St = stokje (dc) 
Hst = half stokje (hdc) 
(x) = het nummer tussen de haakjes is hoeveel steken 
je hebt aan het einde van de ronde 
 
 
 
 
 

  

 



 

 
Benen (maak 2) 
Gebruik kleur B: 
R1. Start met magische ring. 6v in MR (6) 
R2. (2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (12) 
R3. (1v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (18) 
R4. (2v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (24) 
 
Ga verder in kleur A: 
R5-15. 24v (24) 
Voor been 1: hv om af te werken, knip garen af op 20 
cm 
Voor been 2: werk niet af en knip het garen niet af 
 

Lijf 
Haak de twee benen aan elkaar met een halve vaste. 
Haak verder in de rondte. 
 
R16-40. 48v (48) 
Begin met vullen van de knuffel, vul hem hierna steeds 
een beetje 
R41. (6v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (42) 
R42. (5v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (36) 
R43. (4v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (30) 
R44. (3v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (24) 
R45. (2v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (18) 
R46. (1v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (12) 
R47. (1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (6) 
 
Werk af, vul de knuffel nog wat bij en naai dicht. 
Borduur het gezicht op het lijfje. 
 
 

Oren (maak 2) 
Gebruik kleur A: 
R1. Start met magische ring. 6v in MR (6) 
R2. (2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (12) 
R3. (1v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (18) 
R4-7. 18v (18) 
 
hv om af te werken, knip het garen af op 20 cm. 
Gebruik deze 20 cm garen nu om de oren (niet gevuld) 
vast te naaien aan de bovenkant van het lichaam. 

Rok 
De rok wordt niet in de rondte gehaakt, maar pas aan 
het einde tot een cirkel gemaakt. Als steken tussen 
haakjes zijn, zoals bijvoorbeeld (v, hst), haak dan beide 
steken in ze dan in 1 steek. 
 
Gebruik kleur B: 
Maak een ketting van 61 lossen, draai om. 
R1. skip 1 steek, 60v, draai om (60) 
R2-5. 3l, skip 1 steek, 59hv, draai om (60) 
R6. *(v, hst), (st, hst), (v, hv),* 
Herhaal het deel tussen sterretjes (*) tot het einde. 
 
hv om af te werken, naai de rok om het lijfje heen. 
 
 

Hoorn 
Gebruik kleur B: 
R1. Start met magische ring. 4v in MR (4) 
R2. 4v (4) 
R3. (1v 2v in iedere 1e v) herhaal 2 keer (6) 
R4-5. 6v (6) 
R6. (1v, 2v in iedere 1e v) herhaal 3 keer (9) 
R7. 9v (9) 
R8. (2v, 2v in iedere 1e v) herhaal 3 keer (12) 
R9-12. 12v (12) 
 
hv om af te werken, naai de hoorn op het hoofd. 
 
 

Haar (maak 8-10) 
De rok wordt niet in de rondte gehaakt. 
 
Gebruik kleur B: 
Maak een ketting van 40 lossen, draai om. 
Haak 2 vasten in iedere steek (2v in iedere 1e v) tot je 
het einde van de ketting bereikt hebt (80). 
Dit geeft je spiralen. 
 
Werk af en knip het garen af op 20 cm. Gebruik dit om 
het haar om de hoorn vast te maken aan het lijfje.  
 
 

 



 

 
 
Materiaal 

● 2.5 mm of 3 mm haaknaald (ligt aan hoe strak 
je haakt - hoe strakker je haakt, hoe groter de 
haaknaald) 

● 8 ply (Double Knit, 11 wpi) zachte acryl of 
katoen garen in 2 kleuren: 

Kleur A = Lijf, oren 
Kleur B = Pompom 

● Steekmarkeerders of veiligheidsspelden 
● Zwarte garen (voor borduren van gezicht) 
● Dikke (borduur)naald 
● Vulling 

LET OP DAT JE GEEN VEILIGHEIDSOOGJES OF 
KNOPEN MAG GEBRUIKEN 
 
ALLE KNUFFELS MOETEN MAXIMAAL 18CM 
HOOG ZIJN EXCLUSIEF OREN 
 
 
 
 

 
Afkortingen 
         (met tussen haakjes de Engelse naam) 
MR = magische ring (magic ring) 
St = steek (stitch) 
Hv = halve vaste (slst) 
R = ronde (round) 
V = vaste (sc) 
2v in iedere 1e v = meerderen door 2 vaste in een 
vaste te haken (inc) 
1e en 2e vaste samen = minderen door 1 vaste in 2 
vaste te haken (dec) 
St = stokje (dc) 
Hst = half stokje (hdc) 
(x) = het nummer tussen de haakjes is hoeveel steken 
je hebt aan het einde van de ronde 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
Benen (maak 2) 
Gebruik kleur A: 
R1. Start met magische ring. 6v in MR (6) 
R2. (2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (12) 
R3. (1v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (18) 
R4. (2v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (24) 
R5-15. 24v (24) 
 
Voor been 1: hv om af te werken, knip het garen af op 
20 cm 
Voor been 2: werk niet af en knip het garen niet af 
 
 

Lijf 
Haak de twee benen aan elkaar met een halve vaste. 
Haak verder in de rondte. 
 
R16-40. 48v (48) 
Begin met vullen van de knuffel, vul hem hierna steeds 
een beetje 
R41. (6v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (42) 
R42. (5v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (36) 
R43. (4v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (30) 
R44. (3v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (24) 
R45. (2v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (18) 
R46. (1v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (12) 
R47. (1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (6) 
 
Werk af, vul de knuffel nog wat bij en naai dicht. 
Borduur het gezicht op het lijfje. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Oren (maak 2) 
Gebruik kleur A: 
R1. Start met magische ring. 4v in MR (4) 
R2. (1v, 2v in iedere 1e v) herhaal 2 keer (6) 
R3. (1v, 2v in iedere 1e v) herhaal 3 keer (9) 
R4. (2v, 2v in iedere 1e v) herhaal 3 keer (12) 
R5. (5v, 2v in iedere 1e v) herhaal 2 keer (14) 
R6. (6v, 2v in iedere 1e v) herhaal 2 keer (16) 
R7. (7v, 2v in iedere 1e v) herhaal 2 keer (18) 
R8. (8v, 2v in iedere 1e v) herhaal 2 keer (20) 
R9. 20v (20) 
R10. (8v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 2 keer (18) 
R11. (6v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 2 keer (16) 
R12-16. 16v (16) 
 
hv om af te werken, knip het garen af op 20 cm.  
Vouw de oren een beetje dubbel om de ‘vouw’ in de 
oren te maken, naai ze op deze manier (ongevuld) vast 
aan de bovenkant van het lichaam. 
 
 

Staart 
Maak een pompon van garen kleur B en naai deze vast 
aan de achterkant van het lichaam. 
Op youtube staan heel veel filmpjes met uitleg hoe je 
een pompom kan maken (zoals dit filmpje: 
https://youtu.be/DJy9MzpqAUM ). 
 
  

 

https://youtu.be/DJy9MzpqAUM


 

 

 

 
Materiaal 

● 2.5 mm of 3 mm haaknaald (ligt aan hoe strak 
je haakt - hoe strakker je haakt, hoe groter de 
haaknaald) 

● 8 ply (Double Knit, 11 wpi) zachte acryl of 
katoen garen in 2 kleuren: 

Kleur A = Lijf, staart, oren 
Kleur B = Voeten, gezicht 
Kleur C = Basiskleur Fez 
Kleur D = Accentkleur Fez 
Kleur E = Ogen 

● Steekmarkeerders of veiligheidsspelden 
● Dikke (borduur)naald 
● Vulling 

LET OP DAT JE GEEN VEILIGHEIDSOOGJES OF 
KNOPEN MAG GEBRUIKEN 
 
ALLE KNUFFELS MOETEN MAXIMAAL 18CM HOOG 
ZIJN EXCLUSIEF OREN 
 
 
 
 
Afkortingen 
         (met tussen haakjes de Engelse naam) 
MR = magische ring (magic ring) 
St = steek (stitch) 
Hv = halve vaste (slst) 
R = ronde (round) 
V = vaste (sc) 
2v in iedere 1e v = meerderen door 2 vaste in een 
vaste te haken (inc) 
1e en 2e vaste samen = minderen door 1 vaste in 2 
vaste te haken (dec) 
St = stokje (dc) 
Hst = half stokje (hdc) 
(x) = het nummer tussen de haakjes is hoeveel steken 
je hebt aan het einde van de ronde 

 
 
 
 
 

 

 



 

 
Benen (maak 2) 
Gebruik kleur B: 
R1. Start met magische ring. 6v in MR (6) 
R2. (2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (12) 
R3. (1v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (18) 
R4. (2v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (24) 
Verander naar kleur A: 
R5-15. 24v (24) 
 
Voor been 1: hv om af te werken, knip het garen af op 
20 cm 
Voor been 2: werk niet af en knip het garen niet af 
 
 

Lijf 
Haak de twee benen aan elkaar met een halve vaste. 
Haak verder in de rondte. 
R16-40. 48v (48) 
Begin met vullen van de knuffel, vul hem hierna steeds 
een beetje 
R41. (6v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (42) 
R42. (5v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (36) 
R43. (4v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (30) 
R44. (3v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (24) 
R45. (2v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (18) 
R46. (1v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (12) 
R47. (1e en 2e vaste samen) herhaal 6 keer (6) 
Werk af, vul de knuffel nog wat bij en naai dicht. 
 
 

Oren (maak 2) 
Gebruik kleur A: 
R1. Start met magische ring. 6v in MR (6) 
R2. (2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (12) 
R3. (1v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (18) 
R4. (2v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (24) 
R5-10. 24v (24) 
 
hv om af te werken, knip het garen af op 20 cm. 
Gebruik deze 20 cm garen nu om de oren (niet gevuld) 
vast te naaien aan de zijkant aan de bovenkant van het 
lichaam. 

 
Gezicht - onderkant 
Gebruik kleur B: 
Maak een ketting met 10 lossen 
R1. Start in de tweede steek van de haaknaald, 18v om 
de ketting heen 
R2. 2v in iedere 1e v, 7v,  2v in iedere 1e v, 2v in iedere 
1e v, 7v, 2v in iedere 1e v (22) 
R3. 2v in iedere 1e v, 9v,  2v in iedere 1e v, 2v in iedere 
1e v, 9v, 2v in iedere 1e v (26) 
R4-5. 26v (26) 
 
hv om af te werken, knip het garen af op 20 cm. Stop 
hierna wat vulling in dit deel en naai hem op de 
voorkant van het lichaam. 
 
 

Gezicht - boven (maak 2) 
Gebruik kleur B: 
Maak een ketting met 6 lossen 
R1. Start in de tweede steek van de haaknaald, 10v om 
de ketting heen (10) 
R2. 1l, 4v, 2v in iedere 1e v, 2v in iedere 1e v, 4v, draai 
om (12) 
R3. 1l, 5v, 2v in iedere 1e v, 2v in iedere 1e v, 5v (12) 
 
hv om af te werken, knip het garen af op 20 cm. Naai 
deze zonder te vullen boven de onderkant van het 
gezicht. 
 
 

Ogen (maak 2) 
Gebruik kleur E: 
R1. Start met magische ring. 6v in MR (6) 
 
hv om af te werken, knip het garen af op 10 cm, gebruik 
dit om de ogen vast te naaien op de bovenkant van het 
gezicht.  

 



 

Staart 
Gebruik kleur A: 
R1. Start met magische ring. 6v in MR (6) 
R2. (1v, 2v in iedere 1e v) herhaal 3 keer (9) 
R3-5. 9v (9) 
Verander naar kleur B: 
R6. (2v, 1e en 2e vaste samen) herhaal 3 keer (6) 
R7-15. 6v (6) 
 
hv om af te werken, knip het garen af op 20 cm. 
Gebruik deze 20 cm garen nu om de staart achterop 
het lichaam vast te maken. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fez 
Gebruik kleur C: 
R1. Start met magische ring. 6v in MR (6) 
R2. (2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (12) 
R3. (1v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (18) 
R4. (2v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (24) 
R5-10. (3v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (30) 
R6. Enkel in achterste lussen: 30v (30) 
R7-9. 30v (30) 
Verander naar kleur D 
R10-11. 30v (30) 
 
hv om af te werken, knip het garen af op 20 cm, dit 
gebruik je later om de fez vast te maken aan de aap. 
 
 

Fez kwastje 
Gebruik kleur D: 
Maak een kwastje. 
 
Maak het kwastje vast aan de fez. Je kan wat karton 
plaatsen in de fez zodat hij zijn vorm behoudt, zoals 
hier uitgelegd: https://wp.me/p8DzUS-mW 
Vul de fez en maak deze vast aan de aap. 
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Materiaal 

● 2.5 mm of 3 mm haaknaald (ligt aan hoe strak 
je haakt - hoe strakker je haakt, hoe groter de 
haaknaald) 

● 8 ply (Double Knit, 11 wpi) zachte acryl of 
katoen garen in 2 kleuren: 

Kleur A = Lij 
Kleur B = Voeten, snavel 
Kleur C = Vleugels 
Kleur D = Achter ogen 

● Steekmarkeerders of veiligheidsspelden 
● Dikke (borduur)naald 
● Vulling 

LET OP DAT JE GEEN VEILIGHEIDSOOGJES OF 
KNOPEN MAG GEBRUIKEN 
 
ALLE KNUFFELS MOETEN MAXIMAAL 18CM HOOG 
ZIJN EXCLUSIEF OREN 
 
 
 

 
 
Afkortingen 
         (met tussen haakjes de Engelse naam) 
MR = magische ring (magic ring) 
St = steek (stitch) 
Hv = halve vaste (slst) 
R = ronde (round) 
V = vaste (sc) 
2v in iedere 1e v = meerderen door 2 vaste in een 
vaste te haken (inc) 
1e en 2e vaste samen = minderen door 1 vaste in 2 
vaste te haken (dec) 
St = stokje (dc) 
Hst = half stokje (hdc) 
(x) = het nummer tussen de haakjes is hoeveel steken 
je hebt aan het einde van de ronde 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
Benen (maak 2) 
Gebruik kleur B: 
R1. Start met magische ring. 6v in MR (6) 
R2. (2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (12) 
R3. (1v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (18) 
R4. (2v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (24) 
Verander naar kleur A: 
R5-15. 24v (24) 
 
Voor been 1: hv om af te werken, knip het garen af op 
20 cm 
Voor been 2: werk niet af en knip het garen niet af 
 
 

Lijf 
Haak de twee benen aan elkaar met een halve vaste. 
Haak verder in de rondte. 
 
R16-40. 48v (48) 
Begin met het vullen van de knuffel, vul steeds iets 
meer 
R41-47. 48v (48) 
R48. vouw de bovenkant van de knuffel zodat het er uit 
ziet als een uil. Haak op deze manier de uil dicht, door 
de voorkant en achterkant samen te haken. 
 

Ogen (maak 2) 
Gebruik kleur D: 
R1. Start met magische ring. 6v in MR (6) 
R2. (2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (12) 
R3. (1v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (18) 
R4. (2v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (24) 
 
Voor oog 1: hv om af te werken, knip het garen af. 
Voor oog2: werk niet af en knip het garen niet af 
 
Haak de twee ogen aan elkaar met een halve vaste. 
Haak verder in de rondte. 
R5. sc48 (48) 
 
Borduur de ogen hierop voor je ze vast naait op het 
lichaam. 

Vleugels 
Basiscirkel: Gebruik kleur C: 
R1. Start met magische ring. 6v in MR (6) 
R2. (2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (12) 
R3. (1v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (18) 
R4. (2v, 2v in iedere 1e v) herhaal 6 keer (24) 
 
hv om af te werken, knip het garen af op 30 cm.  
 
Krullen (maak 4 per vleugel): Gebruik kleur C: 
Maak een ketting van 12 lossen, draai om. 
Haak 2v in iedere 1e v tot je aan het einde bent (22) 
Werk af. 
Naai iedere krul aan de onderkant van de basiscirkel en 
naai deze in zijn geheel aan de zijkanten van het 
lichaam 
 
 

Snavel 
Gebruik kleur B: 
Borduur deze tussen de ogen 
 
 

Haar (als 2 staartjes) 
Gebruik kleur B of een mix van kleuren 
Knip 6-8 stukken van ongeveer 15cm. Vouw deze 
doormidden en maak ze vast aan de bovenkant van het 
lichaam. Dit kun je doen door het gevouwde deel met 
een haaknaald door het lichaam te halen en de rest van 
het haar hier doorheen te halen, zodat er een knoop 
ontstaat. 
Herhaal dit aan de andere kant. 
 

 

 


