
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Deze beschrijving en de bijbehorende foto’s en video’s zijn eigendom van Corrie, en alleen bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren, iets 

overnemen of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van mij zijn niet toegestaan. Ik  ben niet 

verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. En ook niet bij gevaren/ongelukken ontstaan bij 

gebruik. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de Facebook groep HOME  of bij www.wolhuisje.nl. 

Apenrugzak 

Voorbereiding 

 

 

Voordat we met de APENRUGZAK CAL beginnen, wil ik een ieder eerst laten weten dat ik 

dit patroon met veel plezier heb ontworpen. Het kan zijn dat sommige dingen anders gehaakt 

kunnen worden, of op een andere manier uitgelegd kunnen worden. Ik heb mijn best gedaan 

om er een leuk en gevarieerd patroon van te maken!  

Goed lezen scheelt de helft van de fouten die gemaakt worden.  

 

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

briefje met de kleuren. De kleuren zijn erachter gezet voor het pakket wat je hebt uitgezocht.  

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!  Bewaar je briefje wat bij je pakket is geleverd! 

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!! 

Er zijn verschillende pakketten, van de Stone wased, Softfun en  van de Catona.(kan 

aangepast worden ivm niet meer leverbare kleuren) 

Wil je andere kleuren, dan is dat in overleg altijd mogelijk!! Stuur dan een mail naar 

info@wolhuisje.nl. In ieder pakket zit een briefje met de kleurnummers, bewaar deze goed, 

die heb je straks nodig. 

Hier kunt u ook meer informatie vinden, ivm met de Corona, weet ik niet hoelang alles 

leverbaar is, dus als je mee wilt doen, houd daar dan rekening mee. 

https://www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/171-apenrugzak-cal ik hoop in maart nog 

kleuren op voorraad te krijgen! 

Voor alle materialen verder en extra’s geldt OP = OP als er kleurwijzigingen in het pakket zijn 

staat dat bij het pakket beschreven!!! En als je op de pakketten klikt op de website kan je 

zien welke kleuren er in dat pakket gebruikt worden! 

Wij wensen u veel succes met de voorbereiding van deze Apenrugzak CAL. 

 

PS. in de AAN DE HAAK AMIGURUMI 5 komt 

als de apencal is afgelopen het patroon voor een 

olifantenrugzak te staan, hier staan ook 2 

pakketten op de site, welke al besteld kunnen 

worden. Dan kan je gelijk nog een leuke rugzak 

erbij haken.  
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