
EEN ONTWERP VAN KAMLIN PATTERNS
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Moeilijkheidsgraad
 

Grootte
35 à 40 cm (gehaakt met 
een haaknaald van 4 mm)

Gebruikt materiaal
groen, rood, bruin en wit garen

4 mm haaknaald
zwarte veiligheidsoogjes (20 mm)

zwart en bruin naaigaren 
2 knoopjes voor de poten

een stukje wit vilt 
stopnaald of borduurnaald 

markeerring
fiberfill

Met zijn favoriete sneakers loopt 
Otto een stuk sneller dan een  

gewone schildpad. Hij houdt van een 
sprintje in de vroege ochtend en van 
door de bossen rennen bij valavond. 

Otto zit nooit stil! Behalve  
wanneer hij zijn veters moet knopen, 

dat vraagt nog wat oefening ...

Ooglid (maak 2 oogleden in groen garen)

R 1: haak een magische ring met 7 v. Trek de ring 
voorlopig nog niet dicht, dat doen we later. [7] 
We haken verder in rijen. Haak 1 losse en keer je 
haakwerk om de volgende rij te beginnen.
Rij 2: haak 2 v in v 1 en 7, haak 1 keerlosse. Keer je 
haakwerk om de volgende rij te beginnen. [9] 
Rij 3 tot 5: 9 v, haak 1 keerlosse. Keer je haakwerk 
om de volgende rij te beginnen. [9] 



Knip een ovale vorm uit het witte vilt en maak een 
gaatje in het midden. Steek het veiligheidsoogje 
door dit gaatje en vervolgens door het midden van 
de magische ring. Trek de magische ring nu dicht 
zodat het ooglid mooi over het oogje valt.

Hoofd (in groen garen)

R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2: haak 2 v in elke v [12]
R 3: haak 2 v in elke 2e v [18]
R 4: haak 2 v in elke 3e v [24]
R 5: haak 2 v in elke 4e v [30]
R 6: haak 2 v in elke 5e v [36]
R 7: haak 2 v in elke 6e v [42]
R 8: haak 2 v in elke 7e v [48]
R 9: haak 2 v in elke 8e v [54]
R 10: haak 3 hst in v 19 en v 36 [58] 
R 11: haak 18 v, haak 2 hst in volgende 3 steken, 
haak 16 v, haak 2 hst in volgende 3 steken, 
haak 18 v [64] 
R 12: haak 18 v, haak 2 hst in volgende 6 steken, 
haak 16 v, haak 2 hst in volgende 6 steken, 
haak 18 v [76] 
R 13: haak v 19 & 20, 29 & 30, 47 & 48, 
57 & 58 samen [72]
R 14 tot 25: 72 v [72]
R 26: haak elke 11e en 12e v samen [66]
R 27: haak elke 10e en 11e v samen [60]
R 28: haak elke 9e en 10e v samen [54]
R 29: haak elke 8e en 9e v samen [48]
R 30: haak elke 7e en 8e v samen [42]
R 31: haak elke 6e en 7e v samen [36]
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R 32: haak elke 5e en 6e v samen [30]
R 33: haak elke 4e en 5e v samen [24]
Plaats het ooglid met de veiligheidsoogjes ter 
hoogte van R 10 op de plaats waar je 3 hst haakte.
Vul het hoofdje met fiberfill.
R 34: haak elke 3e en 4e v samen [18]
R 35: haak elke 2e en 3e v samen [12]
R 36: haak alle v twee per twee samen [6]
R 37: haak alle v twee per twee samen [3] 
Hecht af en naai het ooglid aan het hoofdje. 

Lijfje (in groen garen)

R 1: haak een magische ring met 12 v [12]
R 2: haak 2 v in elke 2e v [18]
R 3: haak 2 v in elke 3e v [24]
R 4: haak 2 v in elke 4e v [30]
R 5: haak 2 v in elke 5e v [36]
R 6: haak 2 v in elke 6e v [42]
R 7: haak 2 v in elke 7e v [48]
R 8: haak 2 v in elke 8e v [54]
R 9: haak 2 v in elke 9e v [60]
R 10: haak 2 v in elke 10e v [66]
R 11: haak 2 v in elke 11e v [72]
R 12: haak 2 v in elke 12e v [78]
R 13 tot 22: 78 v [78]
R 23: haak elke 12e en 13e v samen [72]
R 24 tot 25: 72 v [72]
R 26: haak elke 11e en 12e v samen [66]
R 27 tot 28: 66 v [66]
R 29: haak elke 10e en 11e v samen [60]
R 30 tot 31: 60 v [60]
R 32: haak elke 9e en 10e v samen [54]



R 33: 54 v [54]
R 34: haak elke 8e en 9e v samen [48]
R 35: 48 v [48]
R 36: haak elke 7e en 8e v samen [42]
R 37: 42 v [42]
R 38: haak elke 6e en 7e v samen [36]
R 39: 36 v [36]
R 40: haak elke 5e en 6e v samen [30]
R 41: 30 v [30]
R 42: haak elke 4e en 5e v samen [24]
R 43 tot 44: 24 v [24]
Vul het lijfje met fiberfill en naai het hoofd 
aan het lijfje vast. 

Arm en hand  
(maak 2 exemplaren in groen garen)

R 1: haak een magische ring met 6 v [6]
R 2: haak 2 v in elke v [12]
R 3 tot 6: 12 v [12]
Herhaal R 1 tot 6 tweemaal zodat je 3 vingers hebt. 
Hecht twee van deze vingers af en laat een stukje 
draad hangen. Laat één exemplaar open 
om verder te werken aan de hand.
R 7: haak 6 v op de eerste vinger. Plaats  
de tweede vinger naast de eerste en haak 
6 v op de tweede vinger. Plaats de derde 
vinger naast de tweede en haak 12 v op de 
derde vinger. Haak vervolgens 6 v op de tweede 
vinger en 6 v op de eerste vinger. Alle vingers 
zouden nu volledig verbonden moeten zijn. Gebruik 
de draad van elke vinger om eventuele gaatjes 
tussen de vingers dicht te maken. [36]
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R 8: 36 v [36]
R 9: haak elke 5e en 6e v samen [30] 
R 10: 30 v [30]
R 11: haak elke 4e en 5e v samen [24] 
R 12: haak elke 3e en 4e v samen [18] 
R 13 tot 35: 18 v [18]
Vul de arm en naai hem aan het lijfje. 
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Schoen (bovenkant)  
(maak 2 exemplaren in rood garen)

Haak 17 l.
R 1: sla de eerste twee steken over, begin in de 
derde steek. (Plaats een markeerring in de eerste  
v die je haakt om dit punt opnieuw te herkennen.)
Haak 14 v, haak 3 v in v 15. Draai je haakwerk om en 
haak verder aan de andere kant van de ketting lossen. 
Haak 13 v, haak 2 v in v 14, haak hv in de vaste 
waarin je de markeerring plaatste. [32]
R 2: haak 3 v in v 16 en 32 [36]
R 3: haak 2 v in v 1, 15, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 
35 en 36 [46]
R 4: haak 2 v in v 2, 16, 25 en 39 [50]
R 5: 50 v [50]
R 6: haak 2 v in v 1, haak vervolgens 15 v, haak 2 v 
in v 17 tot en met 29, haak 15 v, haak 2 v in v 45 
tot en met 50 [70]
R 7 tot 14: 70 v [70]

Schoen (onderkant)  
(maak 2 exemplaren in wit garen)

Haak 17 l.
R 1: sla de eerste twee steken over, begin in de 
derde steek. (Plaats een markeerring in de eerste  
v die je haakt om dit punt opnieuw te herkennen.)
Haak 14 v, haak 3 v in v 15. Draai je haakwerk om en 
haak verder aan de andere kant van de ketting lossen. 
Haak 13 v, haak 2 v in v 14, haak hv in de vaste 
waarin je de markeerring plaatste. [32]
R 2: haak 3 v in v 16 en 32 [36]
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R 3: haak 2 v in v 1, 15, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 
35 en 36 [46]
R 4: haak 2 v in v 2, 16, 25 en 39 [50]
R 5: 50 v [50]
R 6: haak 2 v in v 1, haak vervolgens 15 v, haak 2 v 
in v 17 tot en met 29, haak 15 v, haak 2 v in v 45 
tot en met 50 [70]
R 7 tot 8: 70 v [70]
R 9: Plaats de bovenkant van de schoen op de onder-
kant. Gebruik wit garen om beide delen aan elkaar te 
haken. Let wel op dat je de schoen vult met fiberfill 
net voor je hem volledig sluit. haak 70 v rondom. [70]

Been (maak 2 benen in groen garen)

Haak 31 l en eindig met een hv in de eerste losse 
om de ketting te verbinden.
R 2 tot 16: 30 v [30]
R 17: haak elke 4e en 5e v samen [24] 
R 18: haak elke 3e en 4e v samen [18] 
R 19: haak elke 2e en 3e v samen [12] 
R 20: haak alle vasten twee per twee samen [6]
R 21: haak alle vasten twee per twee samen [3]
Hecht af en vul het been met fiberfill. Naai het 
open deel van het been aan de schoen. 

Rugschild (in bruin garen)
 
Haak 12 l. 
R 1: sla de eerste twee steken over, 
begin in de derde steek. (Plaats een  
markeerring in de eerste v die je haakt 
om dit punt opnieuw te herkennen.)

Haak 9 v, haak 3 v in v 10. Draai je haakwerk om en 
haak verder aan de andere kant van de ketting lossen.
Haak 8 v, haak 2 v in v 9, haak hv in de vaste waarin 
je de markeerring plaatste. [22]
R 2: haak 2 v in v 1, 10, 11, 12, 21, 22 [28]
R 3: haak 2 v in v 1, 2, vervolgens in 11, 12, 13, 
14, 15, 16 en ten slotte in 25, 26, 27 en 28 [40] 
R 4 tot 5: 40 v [40]
R 6: haak 2 v in v 3, 4, 13, 14, 23, 24, 33 en 34 [48]
R 7: haak 2 v in v 1, 2, 3, 4, 5, vervolgens in 
16, 17, 18, 19, 20, daarna in 25, 26, 27, 28, 29 
en ten slotte in 40, 41, 42, 43 en 44 [68]
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R 8 tot 10: 68 v [68]
R 11: haak 2 v in elke 4e v [85]
R 12 tot 21: 85 v [85]
R 22: haak 2 v in elke 2e v, haak v in de laatste v [127]
R 23: 127 v [127]
Vul het schild en naai het aan het lijfje. 

Buikschild (in bruin garen)

Haak 12 l.
R 1: sla de eerste twee steken over, begin in de 
derde steek. (Plaats een markeerring in de eerste v 
die je haakt om dit punt opnieuw te herkennen.)
Haak 9 v, haak 3 v in v 10. Draai je haakwerk om en 
haak verder aan de andere kant van de ketting lossen.
Haak 8 v, haak 2 v in v 9, haak hv in de vaste waarin 
je de markeerring plaatste. [22]
R 2: haak 2 v in v 1, 10, 11, 12, 21, 22 [28]
R 3: haak 2 v in v 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 
26, 27 en 28 [40]
R 4 tot 5: 40 v [40]
R 6: haak 2 v in v 3, 4, 13, 14, 23, 24, 33 en 34 [48]
R 7: haak 2 v in v 1, 2, 3, 4, 5, vervolgens in 
16, 17, 18, 19, 20, daarna in 25, 26, 27, 28, 29
en ten slotte in 40, 41, 42, 43 en 44 [68]
R 8 tot 10: 68 v [68]

Afwerking

– Positioneer de benen aan het lijfje met speldjes. 
Wil je graag dat de benen kunnen bewegen? Gebruik 
dan sterk naaigaren en een knoopje. Neem het 
knoopje op je naaigaren en naai het middelpunt van 

de bovenkant van de benen aan het lijfje vast op 
 1 punt. Herhaal deze steek een aantal keer zodat 
het been met het knoopje stevig aan het lijfje hangt. 
(Een werkbeschrijving vind je ook op p. 99)
– Naai de verschillende onderdelen aan elkaar 
zoals zichtbaar in de afbeeldingen.
– Gebruik zwart naaigaren om de neus, mond en 
de strepen op het buikschild te naaien. Gebruik 
donkerbruin naaigaren voor de strepen op het 
rugschild. Naai de details op de schoenen met wit 
naaigaren. 


