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Apenrugzak 

Deel 3 

ARM (2x) 

Begin met kleur A aan de duim (2x):  

T1: Haak 2 lossen. Haak 6 v in de tweede losse vanaf de 

haaknaald (6). 

T2: 2v, 2v in één v, 2v, 2v in één v (8). 

T3-6: haak 4 toeren v (8). Hecht af. 

Het is even priegelen maar het wordt heel mooi! 

Ga dan verder met de hand (2x): 

T1.Haak 2 lossen. Haak 6 v in de tweede losse vanaf 

de haaknaald (= 6). 

T2. 2 v in elke v (12). 

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

3v (18) 

Door alleen aan de zijkanten te meerderen krijg je een 

ovale vorm, waardoor de hand platter wordt. 

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

eens 3x (vasten, en in elke 2e steek  2v), 3v (24) 

T5-8. 24v (24) 

T 9. 2v samenhaken, 10v, 2v samenhaken, 10v (22); zorg dat 

de minderingen aan de zijkanten zitten, zodat je ook ovaal 

mindert. 

T 10. 2 v samenhaken, 9v, 2 vasten samenhaken, 9v (20) 

T11. Kijk bij deze toer ook naar de foto’s. Pak nu een duim en 

een hand, houd beide bovenkanten (openingen) aan een zijkant 

tegen elkaar. Bij deze toer haak je over beide openingen door, 

zodat de duim aan de hand vast komt. Als volgt, haak eerst 1v 

door 1v van de duim, haak verder aan de hand en minder aan 

de zijkant door 2 samen te haken, 8v,  2 samen haken, 6v, 2 samenhaken, bij de 

duim 2 samenhaken, haak 6v door over de duim (24) 

T12. vasten, en haak elke 7e en 8e  steek samen (21) 

T13. vasten, en haak elke 6e en 7e  steek samen (18)  

T14 18v Het handje is klaar, vul met een plukje vulling, stop de magneetjes er zo in 

aan de zijkanten dat de duimen omhoog steken, en dan de handpalm op elkaar 

komt, en hecht aan met kleur B. 

T15-39.18v  
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Apenrugzak 

Deel 3 

Vul de arm en druk de arm dicht (handje zijwaarts), haak de arm dicht door v door 

beide kanten van de arm heen te haken. 

hecht af en laat een lange  draad over om de arm aan het lijf te naaien. Haak 2 

armen! 

 

Staart 

Begin aan het puntje van de staart met kleur B. 

Toer 1: Haak 2 lossen. Haak 6 v in de tweede losse vanaf de haaknaald (= 6). 

T 2-3: 6v (=6) 

T4: v, meerder elke 3e v (= 8) 

T 5-6: 8v (= 8) 

T 7: v,  meerder elke 4e v (= 10) 

T 8-11: 10v (= 10) 

T 12: v, meerder elke 5e v (= 12) 

T 13-20: 12v (= 12) 

T 21: v, meerder elke 6e v (14) 

T 22-34: 14v (= 14) 

T 35:v,  meerder elke 7e v (= 16)  

T 36-37: 16v (=16) 

T38: v, meerder elke 8e v (= 18) 

T 39-41: 18v (= 18), hecht af en laat een lang uiteinde over om de staart aan het lijf 

te naaien. Vul het begin van de staart lichtjes op met vulling.(niet sluiten) 

 

Zet de aap in elkaar door alle delen met kleine steekjes op de juiste plek te naaien. 

Naai de armen zo, zodat ze naar voren hangen.  Deze moeten strak om de tas heen, 

let op dat de magneetjes aan de voorkant tegen elkaar aan komen. Naai de benen 

zo, zodat ze naar voren steken. En zet de staart onderaan rondom vast, kijk goed 

naar de afbeeldingen.  
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Apenrugzak 

Deel 3 

Pet 

Begin kleur D nld 3,5 (catona 3, en indien in patroon dunner staat ook dunner haken) 

T1: Haak 2 lossen. Haak 6 v in de tweede losse vanaf de haaknaald (= 6). 

T2: 2 v in elke v (= 12). 

T3: vasten 2 v in elke 2e v (= 18) 

T4: vasten 2 v in elke 3e v (= 24) 

T5: vasten 2 v in elke 4e v (= 30) 

T6: vasten 2 v in elke 5e v (= 36) 

T7: vasten 2 v in elke 6e v (= 42) 

T8: vasten 2 v in elke 7e v (= 48) 

T9: vasten 2 v in elke 8e v (= 54) 

T10: vasten 2 v in elke 9e v (= 60) 

T11: vasten 2 v in elke 10e v (= 66) 

T12: vasten 2 v in elke 11e v (= 72) 

T13: vasten 2 v in elke 12e v (= 78) 

T14-15: vasten haaknaald 3,   

T16 -17: haaknaald 2,5, 71 v, 14l, sla nu de 7 

steken van deze toer over en de eerste 7 steken 

van de volgende toer, 71v, en 7 v om ketting 

T18:7v om ketting 71v.hecht af. 

 

Nu voor de klep verder gaan op middenvoor, vouw 

dubbel en bepaal de middelste 30 steken voor, 

plaats markeerders  

T1-4. vasten (30) 

T5-9.vasten,  aan beide kanten 1 steek minderen 

door eerste 2 en laatste 2 samen te haken. (20) 

hecht af 

Als de klep klaar is, hecht midden achter aan, 

rondom de hele pet een toer vasten haken. 

 

Haarband 

Haak met kleur C vastenketting haaknaald 3 (catona 2,5) 73 steken, sluit ring, pas 

om hoofd pas anders stekenaantal aan. Nog handiger neem dunnere of dikkere 

haaknaald! 

T1: vasten (73) 
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Apenrugzak 

Deel 3 

T2: 24 vasten, 14l, 14 steken overslaan, 35 v (73) 

T3: nld 2,5, vasten om ketting ook 14 v.(73) hecht af 

Strik haaknaald 3 (catona 2,5) 

Vastenketting 15 steken 

T1-9: 1 keerl, 7v, 2l 2 overslaan, 7v (16) hecht af. 

Rijg een draad door de losse, zoals op afbeelding. En naai de strik op de hoofdband, 

(waar je bent begonnen elke toer) de opening is middenachter van de band.  
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