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6 junglebeestjes haken

Gebruikte afkortingen
l = losse
hv = halve vaste 
v = vaste
st = stokje
dst = dubbel stokje 
hst = half stokje

Gebruikte materialen
Garens
Alle beestjes in dit boek heb ik gemaakt met 
haaknaald nr. 2,5 en SMC Catania. Je kunt in 
plaats van SMC Catania ook Scheepjes Catona 
gebruiken. De kwaliteit van beide garens is 
hetzelfde. De kleurnummers staan vermeld 
bij de patronen. 
Maar natuurlijk zijn andere garens ook 
geschikt. Let er wel op dat je een haaknaald 
neemt die een halve maat kleiner is dan staat 
aangegeven op de wikkel. Dit om te voorko-
men dat er gaatjes in het haakwerk ontstaan 
en de vulling zichtbaar is. Wordt het haakwerk 
te strak kies dan een iets grotere naald.

Vulling
Als vulling heb ik fiberfill gebruikt, dit is 
wasbaar en te koop bij elke handwerkzaak.

Uitleg gebruikte steken
Lossen
Begin met een opzetlus (tekening 1, 2 en 3). 
Sla dan de draad om de naald en trek deze 
door de lus (tekening 4 en 5). Dit is de eerste 
losse. Sla de draad weer om de naald en haal 
deze door de lus op de naald. Herhaal dit tot 
je het juiste aantal lossen hebt gehaakt 
(tekening 6).  
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Vasten meerderen
Om te meerderen haak je 2 vasten in 1 vaste 
van de vorige toer (tekening 9 en 10).

Vasten samen haken
Om te minderen haak je 2 vasten samen als 
volgt: steek de haaknaald alleen in de voorste 
lus van de volgende vaste, sla de draad om de 
naald en haal de draad door de eerste lus op 
de naald. Steek de naald in de voorste lus van 
de volgende steek, sla de draad om de naald 
en haal deze door alle 3 de lussen op de naald 
(tekening 11 en 12).

Vasten
Steek de haaknaald in de eerstvolgende 
steek. Sla de draad om de naald, haal de 
draad door de lussen van de steek op de 
naald, sla de draad nogmaals om de naald en 
haal deze nu door beide lussen op de naald 
(tekening 7).

Halve vasten
Steek de haaknaald in de eerstvolgende 
steek. Sla de draad om de naald en haal deze 
in één keer door de steek en door de lus op 
de naald (tekening 8).
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8 junglebeestjes haken
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Stokjes
Sla de draad om de naald en haal de naald 
door de eerstvolgende steek (tekening 13). 
Sla de draad nogmaals om de naald en haal 
de draad door de steek op de naald. Je hebt 
nu 3 lussen op de naald. Sla de draad weer 
om de naald en haal deze door de eerste 
2 lussen op de naald (tekening 14). Sla de 
draad weer om de naald en haal deze door de 
laatste 2 lussen op de naald (tekening 15). 

Dubbele stokjes
Sla de draad twee keer om de naald en haal 
de naald door de eerstvolgende steek 
(tekening 16). Sla de draad om de naald en 
haal de draad door de eerste steek op de 
naald. Je hebt nu vier lussen op de naald. *Sla 
de draad weer om de naald en haal de draad 
door de eerste 2 lussen op de naald (tekening 
17). Herhaal dit vanaf het * nog 2 keer 
(tekening 18 en 19).
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Halve stokjes
Sla de draad om de naald en haal de naald 
door de eerstvolgende steek. Sla de draad om 
de naald en haal de draad door de eerste 
steek op de naald. Je hebt nu drie lussen op 
de naald. Sla de draad om de naald en haal 
deze in één keer door alle drie lussen op de 
naald (tekening 20).

Gebruikte technieken
De beestjes uit dit boek bestaan allemaal uit 
twee rechte delen die later aan elkaar worden 
gehaakt. De delen worden gehaakt in heen- 
en weergaande toeren vasten.
Haak na elke toer een losse en keer het werk 
om. Deze keerlosse wordt in het patroon niet 
genoemd, met uitzondering van de eerste 
lossenketting, hierbij is de keerlosse wel 
meegeteld.

Kleur wisselen
Als je wilt wisselen van kleur, haak dan de 
steek vóór de kleurwisseling tot het punt 
waarop je 2 lussen op de naald hebt. Sla de 
nieuwe draad over de naald en maak de steek 
af in de nieuwe kleur (foto 1).
Dit geldt ook voor een kleurwisseling aan het 
eind van de toer (foto 2).

Haken met meerdere kleuren
Als je haakt met meerdere kleuren is het 
prettig om de draden niet telkens af te 
hoeven knippen en weer opnieuw aan te 
hechten. Hiervoor kun je de draden die je niet 
gebruikt meenemen. Als je de voorkant van je 
werk voor hebt, doe je dit aan de achterkant. 
Heb je de achterkant van je werk voor, doe dit 
dan aan de voorkant. Haal dan alle draden die 
je niet gebruikt naar voren, voordat je van 
kleur wisselt (foto 3).
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10 junglebeestjes haken

Let op: je hoeft alleen de draden mee te 
nemen die je verderop in de toer weer nodig 
hebt. De andere draden kun je gewoon aan 
de achterkant van je werk laten hangen. 

Draden meenemen aan de achterkant van 
het werk
Steek hiervoor in de eerstvolgende steek en 
meteen ook onder de draad door die je mee 
wilt nemen (foto 4). Haak de steek af zoals 
gebruikelijk. 

Draden meenemen aan de voorkant van 
het werk
Steek hiervoor eerst de naald onder de mee 
te nemen draad door en vervolgens door de 
steek (foto 5). Haak de steek af zoals gebruike-
lijk.

Aan elkaar haken van pootjes
Bij meerdere beestjes in dit boek begin je bij 
het lijf met het haken van de pootjes. Deze 
worden later aan elkaar gehaakt. Haak 3 
pootjes zoals beschreven en hecht telkens af. 
Haak dan het vierde pootje, maar hecht nu 
niet af. Haak een keerlosse, keer het werk en 
haak een toer vasten over het pootje. Haak 
vervolgens het genoemde aantal lossen en 
haak aansluitend verder over het tweede 
pootje (foto 6). Herhaal dit tot over alle vier de 
pootjes is gehaakt (foto 7).
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Magische ring
Maak een lus door het korte uiteinde van de 
draad achter de draad die aan de bol vastzit 
te leggen (tekening 21). Haal met de haak-
naald de draad door de lus (tekening 22). Sla 
de draad om de naald en haal deze door de 
lus op de naald (tekening 23). Nu kun je 
beginnen met het haken van vasten in de 
ring. Als je het juiste aantal vasten hebt 
gehaakt trek je aan het uiteinde van de draad 
tot je een dichte cirkel van vasten hebt. Sluit 
de cirkel door een halve vaste in de eerste 
vaste te haken. 

Spiraalsgewijs haken
De onderdelen die in het rond worden 
gehaakt, worden spiraalsgewijs gehaakt. De 
toeren worden niet afgesloten met een halve 
vaste, maar er wordt gewoon door gehaakt. 
Het is handig om het begin van de toer te 
merken met een steekmarkeerder of een 
gekleurd draadje. In alle steken die niet 
worden genoemd in het patroon moet 
1 vaste worden gehaakt.
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Samenhaken van de delen
Leg de delen op elkaar met de goede kanten 
naar buiten en haak de steken samen met een 
rij vasten (foto 8). Haak een vaste in elke vaste 
in de kleur van de steken, tenzij anders 
vermeld. 

Rondhaken
Sommige onderdelen van de beestjes worden 
in het rond gehaakt. Hiervoor begin je met 
een cirkel. Er zijn verschillende manieren om 
deze te haken. De makkelijkste manier is om 
te beginnen met het haken van 2 lossen en 
vervolgens het juiste aantal vasten in de 
eerste losse te haken. 
Een minder eenvoudige, maar mooie manier 
om te beginnen met het haken van een cirkel 
is door middel van een magische ring.
Beide manieren worden hieronder uitgelegd.

Lossen
Om een cirkel te haken haak je twee lossen. 
Vervolgens haak je het aantal in het patroon 
vermelde vasten in de eerste losse. Sluit de 
cirkel door een halve vaste te haken in de 
eerste gehaakte vaste. 
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