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Voor deze apenrugzak zijn 5 verschillende kleuren nodig, bij ieder besteld pakket zit 

een briefje met de kleuren. De kleuren zijn erbij gezet voor het pakket wat je hebt 

uitgezocht. Ben je briefje kwijt, A = ecru en B = bruin verder de goede 

kleurenvolgorde van de letters. 

De voorbeelden zijn gehaakt in de kleuren van pakket 1 Stone washed, pakket 3 van 

de Soft Fun en pakket 5 Catona. Het patroon wordt hier ook beschreven van Pakket 

1,  dus pas je kleuren aan van je eigen pakket!  

Haaknaalden voor de rugzak voor de Stone  Washed en  Softfun op naald 2,5 3, 3,5 

en voor de Catona op naald 2, 2,5 en 3. Haak je los of strak pas dit dan zelf aan!!!!! 

Haaknaald voor Catona de maat kleiner als genoemd in het patroon. Of nog 

dunner!! 

Werk met een steekmarkeerder, of een losse afstekende kleur draad, om te 

markeren als je rond bent, zie ook foto (PM is afkorting voor 

Plaats Markeerder) hiernaast. Aan het einde van de toer 

staan het aantal steken per toer tussen de haakjes (..)  

Oor (2x): 

Begin met kleur A haaknaald 3 begin met 2l of de magische 

ring 

T1. 6 vasten in een ring (6) 
T2. in elke steek 2v (12) 
T3. vasten en in elke 2e  steek 2 vasten (18) 
T4. vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24) 
T5. vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30)  
T6. vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36) 
T7. Ga verder met kleur B, vasten en in elke 6e steek 2 
vasten (42) 
T8. Vasten (42) 
T9. vasten, en haak elke 6e en 7e  steek samen (36)  
T10. vasten, en haak elke 5e en 6e steek samen (30)  

T11. vasten, en haak elke 4e en 5e steek samen (24) 

T12. vasten, en haak elke 3e en 4e steek samen (18) 

T13. vasten, en haak elke 2e en 3e steek samen (12) 

T14. vasten, haak de elke steek samen (6) hecht af, knip lange draad, trek deze door 

de steken, en steek de draad binnen door naar de zijkant van het oor, druk het plat 

en maak net zoals op de foto hiernaast een vouw in het oor, zet dit vast, laat draad 
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nog hangen om het later aan de kop te naaien. Haak zo ook een tweede oor, maar 

de vouw in spiegelbeeld vastzetten. 

 

Oog: Begin met kleur A haaknaald 3 begin met 2l of de magische ring 

T1. 6 vasten ineen ring (6) 
T2. in elke steek 2v (12) 
T3. vasten en in elke 2e  steek 2 vasten (18) 
T4. vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24), hecht af. Haak dit 2 x. 
 

Mond: 

Begin aan de voorkant met kleur A. De mond krijgt een ovale vorm dus je meerdert 

steeds aan de zijkanten. Begin met 2 losse of de magische ring. 

T1. Haak 6 v ( 6). 

T2. in elke steek 2v (12) 

T3. haak 3 x (2 v) in elke v, 3v, en nog eens 3 x (2v) in elke v en weer 3v (18) 

T4. haak 3x (v ,en in elke 2e steek 2v), 3v, en nog eens 3x (v ,en in elke 2e steek 2v), 

3v ( 24) 

T5. haak 3x (v ,en in elke 3e steek 2v),3v, en nog eens 3x (v ,en in elke 3e steek 2v), 

3v (30) 

T6. haak 3x (v ,en in elke 4e steek 2v), 3v, en nog eens 3x (v ,en in elke 4e steek 2v), 

3v (36) 

T7. haak 3x (v ,en in elke 5e steek 2v), 3v, en nog 

eens 3x (v ,en in elke 5e steek 2v), 3v (42) 

T8. haak 3x (v, 2 v in elke 6e v), 3v, en nog eens 3x (v, 

2 v in elke 6e v), 3v (48) 

T9. haak 3x (v, 2 v in elke 7e v),, 3v, en nog eens 3x 

(v, 2 v in elke 7e v), 3v (54) 

T10-17. v (54) hecht af en laat een lange draad 

hangen om deze later aan de kop te naaien. Borduur 

een mond met kleur B zoals op afbeelding, na 6e toer 

onder het  

begin punt. En ook de V op de neus boven de 6e toer! 3 toeren om hoog en  

 

Kop 

Begin met kleur B 

T1. 6 vasten ineen ring (6) 
T2. in elke steek 2v (12) 
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T3. vasten en in elke 2e  steek 2 vasten (18) 
T4. vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24) 
T5. vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30)  
T6. vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36) 
T7. vasten en in elke 6e steek 2 vasten (42) 
T8. vasten en in elke 7e steek 2 vasten (48) 
T9. vasten en in elke 8e steek 2 vasten (54) 
T10. vasten en in elke 9e steek 2 vasten (60) 
T11. vasten en in elke 10e steek 2 vasten (66) 

T12. vasten en in elke 11e steek 2 vasten (72) 

T13. vasten en in elke 12e steek 2 vasten (78) 

T14-28. vasten (78) 

T29. vasten, en haak elke 12e en 13e  steek samen (72)  
T30. vasten, en haak elke 11e en 12e  steek samen (66)  
T31. vasten, en haak elke 10e en 11e  steek samen (60)  
T32. vasten, en haak elke 9e en 10e  steek samen (54)  
T33. vasten, en haak elke 8e en 9e  steek samen (48)  
T34. vasten, en haak elke 7e en 8e  steek samen (42)  
T35. vasten, en haak elke 6e en 7e  steek samen (36)  
T36. vasten, en haak elke 5e en 6e  steek samen (30)  vul kop al deel op 
T37. vasten, en haak elke 4e en 5e  steek samen (24)  
Naai de oren ogen en mond op de kop als volgt: De bovenkant ogen zitten na de 14e 
toer (vanaf boven) de bovenkant snuit zit klein stukje over de rondjes van de ogen 
heen. Vul de snuit stevig op, voordat je deze helemaal dicht naait. Prik de 
veiligheidsoogjes in de rondjes van de ogen. (kijk foto’s) Druk de veiligheidsdopjes er 
stevig op. De oren zitten ong op de hoogte van de ogen aan de zijkant van de kop. Het 
vastgezette naar binnen geslagen stukje is bovenkant oor. Vul de kop stevig op 
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