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VOORBEREIDING 
 
Voordat we met de  BADEEND babypakket cal beginnen willen wij een ieder eerst laten weten dat 
wij deze patronen met veel plezier hebben ontworpen. Wij hebben een paar maanden gewerkt om 
dit voor elkaar te krijgen. Het kan zijn dat we sommige dingen anders hadden kunnen haken, of 
anders hadden kunnen uitleggen. Wij hebben ons best gedaan om er een leuk en gevarieerd patroon 
van te maken! We willen 6 november hiermee starten! 
 
Goed lezen scheelt de helft van de fouten die gemaakt worden. 
Tip: lees de beschrijving goed door, we hebben verschillende leuke babycadeautjes / speeltjes 
gemaakt, leuk om weg te geven per stuk, of als 11 dagen kraampakket! 
Als u de  badeend cal gaat haken, gaan wij ervan uit dat u een aantal steken beheerst: o.a.: lossen, 
halve vasten, vasten, en halve stokjes. En kruissteek borduren. (kijk anders op youtube filmpjes) 
Wij hebben meerdere maten haaknaalden gebruikt, (2,5/ 3 / 3,5 / 4) we geven de maat weer per 

onderdeel, als u los haakt dan een halve haaknaald kleiner gebruiken, haakt u erg vast dan een halve 

haaknaald groter gebruiken. Wij hebben voor alles de Catona gebruikt, dus voor dit garen 

beschreven, we hebben 2 pakketten gehaakt, in 2 verschillende kleurcombinaties, en we bieden 6 

kleurcombinaties aan, (hier hebben wij een paar voorbeelden van) wil je iets anders dan is er altijd 

overleg mogelijk. Er zijn pakketten leverbaar, voor het complete pakket maar ook voor losse delen 

van dit pakket. In de  beide pakketten zijn 3 hoofdkleuren en 2 bijkleuren gebruikt van de Catona. 

Kleur A  is de donkerste kleur. Kleur B is off white, en kleur C is de lichte kleur! Wij hebben voor dit 

pakket sommige dingen laten maken, en zelf ogen geborduurd, deze zijn alleen bij ons leverbaar) 

https://www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/121-badeend-cal 

 Verder hebben we een kumihumo schuif nodig.  https://www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/58-

kumihimo textiellijm, zwart naaigaren en een naald. 

Doordat het verschillende onderdelen zijn is het moeilijk om iedere week dezelfde hoeveelheid 

haakwerk te laten doen, dit kan dus wel variëren. 

Bij www.wolhuisje.nl  is de   Badeend babypakket cal als een pakket te bestellen.  En hier komen ook 
wekelijks de patronen te staan en ook op www.facebook.com/groups/home.cal 
 
 Voor alle materialen en extra’s geldt OP = OP  
Wij wensen u veel succes met de voorbereiding van deze babypakket cal. 

 

En voor degene die ons filmpje nog niet hebben gezien 

https://www.youtube.com/watch?v=JKOqfCPVwmQ&feature=youtu.be  
 

http://www.wolhuisje.nl/
https://www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/121-badeend-cal
https://www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/58-kumihimo
https://www.wolhuisje.nl/webwinkelwolhuisje/58-kumihimo
http://www.wolhuisje.nl/
http://www.facebook.com/groups/home.cal
https://www.youtube.com/watch?v=JKOqfCPVwmQ&feature=youtu.be
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Babydeken wieg / kinderwagen  
We werken met 3 kleuren om te haken, kleur A is de donkerste, kleur B  is de off white, kleur C is de 

lichte kleur.  

Benodigdheden Catona  kleur A, 2 bollen , kleur B 5 bollen, kleur C 7 bollen, oranje en zwart en 

haaknaald 4 en 3,5 

Als u in het patroon met een nieuwe kleur begint, de vorige toer, de laatste doorhaling met de 

nieuwe kleur doorhalen. Denk eraan dat u bij vasten een keerlossen haakt! En gelijk in de eerste 

steek begint met de vasten. En bij half stokje 2 lossen dit telt gelijk als eerste halve stokje. Tel 

regelmatig de steken! Je moet er iedere toer 130 hebben! 

Stekenverhouding 21 vasten is 10 cm breed, deken zonder rand ongeveer 61 cm breed!!  alle oneven 

toeren is de goede kant van het werk! Plaats eventueel een steekmarkeerder zodat u steeds weet 

wat de goede kant is. 

Haak een lossenketting van 130 lossen plus 1 keerlossen met naald 4. Ga hierna verder in 3,5. 
1  t/m 11. vasten met kleur C 
12. halve stokjes kleur B 
13. vasten kleur A 
14. vasten kleur C 
15 en 16. Halve stokjes kleur B 
17. vasten kleur C 
18. vasten kleur A 
19. halve stokjes kleur B 
20 t/m 24. Vasten kleur C 
25. vasten kleur A 
26 t/m 28. vasten kleur B 
29. 4 vasten *1 verlengde vasten, steek deze 3 toeren lager in tussen de donkere en lichte toer, 9 
vasten,* herhaal dit tussen de  ** in kleur A eindig met 5v 
30 t/m 32. Vasten in kleur C 
33. 9 vasten *1 verlengde vasten, steek deze 3 toeren lager in tussen de donkere en lichte toer, 9 
vasten,* herhaal dit tussen de * * in kleur A eindig met 10 v 
34 t/m 36. vasten in kleur B 
37. 4 vasten *1 verlengde vasten, steek deze 3 toeren lager in tussen de donkere en lichte toer, 9 
vasten,* herhaal dit tussen de  ** in kleur A eindig met 5v 
38 t/m 40. Vasten kleur C 
41. 9 vasten *1 verlengde vasten, steek deze 3 toeren lager in tussen de donkere en lichte toer, 9 
vasten,* herhaal dit tussen de * * in kleur A eindig met 10v 
42 t/m 44. Vasten kleur B 
45. 4 vasten *1 verlengde vasten, steek deze 3 toeren lager in tussen de donkere en lichte toer, 9 
vasten,* herhaal dit tussen de  ** in kleur A eindig met 5v 

http://www.wolhuisje.nl/
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46 t/m 50. vasten kleur C 
51 en 52. vasten kleur B 
53 en 54. Vasten kleur C 
55. vasten kleur B 
56. vasten kleur A 
57. vasten kleur C 
58 en 59. vasten kleur B 
60 en 61. vasten kleur C 
62 en 63. vasten kleur B 
64. vasten kleur C 
65. vasten kleur A 
 
66. vasten kleur B 
67 en 68. vasten kleur C 
69 en 70. vasten kleur B 
71 t/m 75. Vasten kleur C 
76. vasten kleur A  
77. vasten kleur C 
78. halve stokjes kleur B 
79. *1 half stokje, 1 relief halfstokje voor,* herhaal 
tussen ** de hele toer kleur B 
80. vasten kleur C 
81. vasten kleur A 
82 en 83. Vasten kleur B 
84. halve stokjes kleur C 
85.*1 half stokje, 1 relief halfstokje voor,* herhaal 
tussen ** de hele toer kleur C 
86 en 87. Vasten kleur B 
88. vasten kleur A 
89 t/m 93. Vasten kleur C 
94 t/m 98. Vasten met kleur B 
99. * 1v, 1verlengde vasten 1 toer lager insteken, 1 
verlengde vasten 2 toeren lager insteken, 1 verlengde vasten 1 toer lager insteken, 1 v*, herhaal  
tussen ** de hele toer,) let op 2 vasten komen naast elkaar) kleur A 
100 t/m 104. Vasten kleur C 
105. *1 verlengde vasten 2 toeren  lager insteken, 1 verlende vasten 1 toer lager insteken, 1 v, 1v, 
1verlengde vasten 1 toer lager insteken, *, herhaal  tussen ** de hele toer,) let op 2 vasten komen 
naast elkaar) kleur B 
106 t/m 108. Vasten kleur B 

http://www.wolhuisje.nl/
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109. * 1v, 1verlengde vasten 1 toer lager 
insteken, 1 verlengde vasten 2 toeren lager 
insteken, 1 verlengde vasten 1 toer lager 
insteken, 1 v*, herhaal  tussen ** de hele 
toer,) let op 2 vasten komen naast elkaar) 
kleur C 
110 t/m 112. Vasten kleur C 
113. vasten kleur A 
114 t/m 129. Vasten kleur B 
130. vasten kleur A 
Tel regelmatig de steken!!!! 

A = donkere kleur, B is off white, C is lichte 

kleur, oranje en zwart

 

 
Borduur in kruissteek deze eendjes op de witte rand, je hebt onder en boven 2 toeren wit over! 
Borduur de badeenden in de lichte en donkere kleur zoals bovenstaande de snavel oranje en de 
oogjes zwart! 
Tel het uit vanuit het midden van de deken!!! 

http://www.wolhuisje.nl/
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131 t/m 135. vasten kleur C 
136. halve stokjes kleur B 
137. vasten kleur A 
138. vasten kleur C 
139 en 140. halve stokjes kleur B 
141. vasten kleur C 
142. vasten kleur A 
143. halve stokjes kleur B 
144 t/m 148. vasten kleur C 
149. vasten kleur A 
150 t/m 152 vasten kleur B 
153. 4 vasten *1 verlengde vasten, steek deze 3 toeren lager in tussen de donkere en lichte toer, 9 
vasten,* herhaal dit tussen de  ** in kleur A eindig met 5v 
154 t/m 156. Vasten in kleur C 
157. 9 vasten *1 verlengde vasten, steek deze 3 toeren lager in tussen de donkere en lichte toer, 9 
vasten,* herhaal dit tussen de * * in kleur A eindig met 10 v 
158 t/m 160. vasten in kleur B 
161. 4 vasten *1 verlengde vasten, steek deze 3 toeren lager in tussen de donkere en lichte toer, 9 
vasten,* herhaal dit tussen de  ** in kleur A eindig met 5v 

http://www.wolhuisje.nl/
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162 t/m 164. Vasten kleur C 
165. 9 vasten *1 verlengde vasten, steek deze 3 
toeren lager in tussen de donkere en lichte toer, 
9 vasten,* herhaal dit tussen de * * in kleur A 
eindig met 10 v 
166 t/m 168. vasten kleur B 
169. 4 vasten *1 velengde vasten, steek deze 3 
toeren lager in tussen de donkere en witte toer, 
9 vasten,* herhaal dit tussen de  ** in kleur A 
eindig met 5 v 
170 t/m 174. vasten kleur C 
175 en 176. vasten kleur B 
177 en 178. vasten kleur C 
179. vasten kleur B 
180. vasten kleur A 
181. vasten kleur C 
182 en 183. vasten kleur B 
184 en 185. vasten kleur C 
186 en 187. vasten kleur B 
188. vasten kleur C 
189. vasten kleur A 
190. vasten kleur B 
191 en 192. vasten kleur C 
193 en 194. vasten kleur B 
195 t/m 199. Vasten kleur C 
200. vasten kleur A  
201. vasten kleur C 
202. halve stokjes kleur B 
203. *1 half stokje, 1 reliëf halfstokje voor ,* herhaal tussen ** de hele toer kleur B 
204. vasten kleur C 
205. vasten kleur A 
206 en 207. Vasten kleur B 
208. halve stokjes kleur C 
209 . *1 half stokje, 1 reliëf halfstokje voor,* herhaal tussen ** de hele 
toer kleur C 
210 en 211. Vasten kleur B 
212. vasten kleur A 
213 t/m 217. Vasten kleur C 
218 t/m 222. Vasten met kleur B 

http://www.wolhuisje.nl/
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223. * 1v, 1verlengde vasten 1 toer lager insteken, 1 verlengde vasten 2 toeren lager insteken, 1 
verlengde vasten 1 toer lager insteken, 1 v*, herhaal  tussen ** de hele toer,) let op 2 vasten komen 
naast elkaar) kleur A 
224 t/m 228. Vasten kleur C 
229. *1 verlengde vasten 2 toeren lager insteken, 1 verlengde 
vasten 1 toer lager insteken, 1 v, 1v, 1verlengde vasten  1 toer lager 
insteken, *, herhaal  tussen ** de hele toer,) let op 2 vasten komen 
naast elkaar) kleur B 
230 t/m 232. Vasten kleur B 
233. * 1v, 1verlengde vasten 1toer  lager insteken, 1 verlengde vasten 2 toeren lager insteken, 1 
verlengde vasten 1 toer lager insteken, 1 v*, herhaal  tussen ** de hele toer,) let op 2 vasten komen 
naast elkaar) kleur C 
234 t/m 242. Vasten kleur C hecht de draad af! 
We gaan nu met de rand beginnen! 

 Begin aan de goede kant van het werk, onderaan rechts in 

de hoek. 

De eerste toer haken we met kleur C en haaknaald 3, haak nu 

rondom vasten. 

Aan de boven en onder 130 vasten, en in iedere hoek 3 

vasten, de eerste van de hoek is van de zijrand om mee  te 

tellen. Haak langs de zijkanten 200 steken, dit zou je kunnen 

verdelen in 4 delen van 50 steken. De laatste steek komt in 

de hoek en daar 1 extra steek haken en de eerste van de 

bovenrand zit ook in de hoek. Haak zo rondom. 

Hierna verder met haaknaald 3,5 

2 en 3 toer: kleur C in weeftsteek is 1 vasten dan 1 lossen en 

1 overslaan, dit blijven herhalen! In de 3e toer haakt u dan de 

vasten in de opening van de lossen. In de hoeken haakt u 1 

vasten, 1 lossen en 1 vasten. Kleur wisselen in de 

rechteronderhoek in de eerste vaste van de steken die je 

meerdert. 

4 toer: weefsteek kleur B 

5 toer: weefsteek kleur C 

6 toer: weefsteek kleur A 

7 toer: weefsteek kleur C 

8 toer: weefsteek kleur B 

9 toer: weefsteek kleur C 

10 toer: weefsteek kleur A 

11 toer: weefsteek kleur C 

http://www.wolhuisje.nl/
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12 toer: weefsteek kleur B 

13, 14 en 15  toer: weefsteek kleur C 

Hecht af en werk de draadjes weg, en block de deken! 

 

Blocken kan op meerdere manieren. Speld de deken uit op een ondergrond, en leg er vochtige 

handdoeken op, als deze droog zijn is de deken klaar. En anders kan je de hele deken vochtig maken, 

en dan opspannen, en goed laten drogen. 

 

BADEEND TUT 
Benodigdheden: iedere kleur 1 bol Kleur A donker, kleur B 
offwhite,  kleur C licht, restje oranje, pieper, 2 oogjes 6mm, 
vulling, borduurzijde zwart 
Haaknaald 2,5, doekje met haaknaald 4 en 3,5, (als je losser of 
strakker haakt, gebruik dan een dunnere of dikkere haaknaald) 
Gebruik steekmarkeerder of draadje, aan het einde van iedere 
toer! Als je in een ring moet haken begin dan met de magische 
ring of 2 losse. 
 
KOPJE kleur A haaknaald 2,5 
1.6 vasten ineen ring (6) 
2. in elke steek 2v (12) 
3. vasten en in elke 2e steek  (18) 
4. vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24)  
5. vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30) 
6. vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36) 
7. vasten en in elke 6e steek 2 vasten (42) 
8.vasten en in elke 7e steek 2 vasten (48)  
9 t/m 15. vasten (48) 
16.vasten, en haak elke 7/8 steek samen (42) 
17. vasten, en haak elke 6/7 steek samen (36) 
18. vasten, en haak elke 5/6 steek samen (30) 
19. vasten, en haak elke 4/5 steek samen (24) doe de pieper in de kop en vul 
de kop op en zet de ogen op de kop tussen de 10 en 11 toer en 8 steken 
ertussen. Borduur met 1 gesplitst draadje borduurzijde 3 wimpertjes per 
oog. 
20.   vasten, en haak elke 3/4 steek samen (18)  
21.  vasten, en haak elke 2/3 steek samen (12) 
22.  vasten, en haak elke steek samen (6)   
23.  vasten en haak de steken samen en hecht af, zodat het gat dicht zit. 
 

http://www.wolhuisje.nl/
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VLEUGEL (2 x haken) kleur C haaknaald 2,5 
1.6 vasten ineen ring (6) 
2.in elke steek 2v (12) 
3.*1 v, 2v in de volgende steek* herhaal ** (18) 
4.vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24) 
5.vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30) 
6. vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36) 
7.vasten en in elke 6e steek 2 vasten (42) 
8.vasten en in elke 7e steek 2 vasten (48)  
9.vasten en in elke 8e steek 2 vasten (54)  
10. vasten en in elke 9e steek 2 vasten (60)  
Vouw het rondje dubbel (goede kant aan de 
buitenkant)en haak het met vasten langs de ronde kant 
dicht met (29 vasten), hecht af en laat een draad hangen. 
Naai de vleugels aan elkaar met de punten zodat het 
laatste gehaakte randje vasten aan beide buiten kanten 
het zelfde zijn en naai deze 3 toeren achter het 
middenpunt van het kopje. Naai allebei de vleugels met 
de eerste 3 steken aan het kopje. 
 
SNAVEL, oranje nld 2,5 
 (denk eraan iedere toer een keerlosse te haken) 
1.Haak 3 lossen + 1 keerlossen 
2. 3v 
3. 2v in de 1e steek, 1v, 2v in de laatste steek (5) 
4. 5v 
5. 2v in de 1e steek, 3v, 2v in de laatste steek (7) 
6. 7v 
7. 7v 
8. 2v, 3x 2v in iedere steek, 2v (10) 
9. 10v (eventueel kan je een hulpdraad na de 3v, en dan na de 4 v doen, dan weet je later waar je de 
snavel moet samentrekken) 
10. 2v samenhaken, 6 v , 2v samenhaken (8) 
11. 2v samenhaken, 4 v , 2v samenhaken (6) 
12. 2v samenhaken, 2 v , 2v samenhaken (4) 
Haak nu verder rondom verdeeld 22 vasten als volgt(Je haakwerk gaat bol 

staan) Haak 10v aan de zijkant tot middenonder, dan 10v tot de laatste 4 en 

dan 2x2 steken samenhaken en eindig met een hv. laat lange draad hangen 

om aan te naaien enz. 

http://www.wolhuisje.nl/
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De 2e toer van 7 v is het midden van de snavel, steek de draad naar binnen, en trek de middelste 4 
steken van de 9e toer samen zodat je een verhoging in de snavel krijgt zet dit met paar steekjes 
vast.naai aan beide zeide als je de snavel dubbel vouwt, de eerste steek op elkaar zodat de zijkanten 
iets dicht zitten. 
Naai de snavel onder de ogen in de 14e toer van het kopje op de 7e toer van de snavel 
 
 
BADEEND MANDJES 

Benodigdheden: iedere kleur 1 bol Kleur A donker, kleur B offwhite, kleur C 
lichte kleur, 2 kleine en 2 grotere eenden knoopjes, restje naaigaren. 
Haaknaald 2,5, gebruik steekmarkeerder of draadje, aan het einde van 
iedere toer! Zodat je weet wanneer je rond bent. 
 

De mandjes worden rondom gehaakt zonder de toeren af te sluiten. En start 

met 2 lossen of een magische ring. Kleurwisseling in laatste steek van vorige 

toer, de doorhaling!  

KLEIN MANDJE 

Begin, met de magische ring of 2 losse. Met kleur B 
1. 8 vasten in de ring 
2. in elke steek 2v (16) 
3. vasten en in elke 2e steek  (24) 
4. vasten en in elke 3e steek 2 vasten (32) 
5. vasten en in elke 4e steek 2 vasten (40) 
6. vasten en in elke 5e steek 2 vasten (48) 
7. vasten en in elke 6e steek 2 vasten (56) 
8. haak vasten in de achterste lus (56)  
9 t/m 12. Vasten (56) 
13 t/m 21. Vasten in kleur C (56) hecht na toer 21 af met een hv. 

Keer nu je werk en hecht met kleur A aan. in de binnenkant van de 

bovenkant en haak nu nog 3 toeren vasten aan de binnenkant. Hecht 

af met een hv En werk de draden weg en naai naar eigen inzicht een grote en kleine knoop op het 

mandje. Vouw de bovenste rand naar buiten. 

GROOT MANDJE 

Begin, met de magische ring of 2 losse. 
1. 8 vasten ineen ring (8) kleur B 
2. in elke steek 2v (16)  
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3. vasten en in elke 2e steek  (24) 
4. vasten en in elke 3e steek 2 vasten (32) 
5. vasten en in elke 4e steek 2 vasten (40) 
6. vasten en in elke 5e steek 2 vasten (48) 
7. vasten en in elke 6e steek 2 vasten (56) 
8. vasten en in elke 7e steek 2 vasten (64) 
9. vasten en in elke 8e steek 2 vasten (72) 
10. vasten en in elke 9e steek 2 vasten (80) 
11. haak vasten in de achterste lus (80)  
12 t/m 16. Vasten (80) 
17 t/m 30. Vasten in kleur A (80) hecht na toer 30 af met een hv. 

Keer nu je werk en hecht met kleur 

C aan. in de binnenkant van de 

bovenkant en haak nu nog 3 toeren 

vasten aan de binnenkant. Hecht af 

met een hv En werk de draden weg 

en naai naar eigen inzicht een grote 

en kleine knoop op het mandje. 

Vouw de bovenste rand naar 

buiten. 

 

BADEEND MUTS 

Benodigdheden Catona 1 kleur A, oranje en haaknaald 3,  2 geborduurde 

ogen 

Afkortingen l = lossen, v = vasten, hst = half stokje 

Dit mutsje wordt rondom gehaakt zonder de toeren af te sluiten. En 

start met 2 lossen of een magische ring. Kleurwisseling in laatste steek 

van vorige toer, de doorhaling!  

TIP! Het is handig om een draadje van een andere kleur steeds er tussen mee te laten lopen als je 

weer een toer rond gehaakt hebt, of een steekmarkeerder te gebruiken als je de toer rond hebt 

gehaakt, zo weet je makkelijk dat je weer een rondje hebt gehaakt 

1. Haak 8 hst in een ring Kleur A 

2. Haak in iedere steek 2 hst (16) 

3. Haak in iedere steek een hst en in iedere 2e steek 2 hst (24) 
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4. Haak in iedere steek een hst en in iedere 3e steek 2 hst (32) 

5. Haak in iedere steek een hst en in iedere 4e steek 2 hst (40) 

6. Haak in iedere steek een hst en in iedere 5e steek 2 hst (48) 

7. Haak in iedere steek een hst en in iedere 6e steek 2 hst (56) 

8. Haak in iedere steek een hst en in iedere 7e steek 2 hst (64) 

9. Haak in iedere steek een hst en in iedere 8e steek 2 hst (72) 

10. t/m 18 Elke steek een hst (72) 

      19 / 20  vasten, sluit met een hv, hecht af en werk draadjes weg 

Snavel 

(denk eraan iedere toer een keerlosse te haken) en kijk de foto’s  
1.Haak 3 lossen + 1 keerlossen 
2. 3v 
3. 2v in de 1e steek, 1v, 2v in de laatste steek (5) 
4. 5v 
5. 2v in de 1e steek, 3v, 2v in de laatste steek (7) 
6. 7v 
7. 7v 
8. 2v, 3x 2v in iedere steek, 2v (10) 
9. 10v (eventueel kan je een hulpdraad na de 3v, en dan na de 4 v doen, dan weet je later waar je de 
snavel moet samentrekken) 
 

Kledinghanger 
Benodigdheden Kleur 1 donkere bol A, ½ lichte bol  C, klein beetje oranje en 2 oogjes 5mm haaknaald 

3 en 2,5, babykledinghanger, vulling, borduurzijde zwart.  Gebruikte steken: l. = losse hv. = halve 
vaste v.= vaste, let op dat u met vasten heen en terug haken bij het keren 1 keerlossen haakt! Maak 
een ring van 2 losse of maak een magische ring! 
 
Begin met een ketting van 16 l. en 1 keerl.   Kleur A haaknaald 3     
Haak nu 72 toeren van 16 vasten en een keerlosse.                                                                                                                    
Hecht af, knip de draad niet te kort af. 
 
Vouw het lapje dubbel en naai met naald (of haak met halve vasten) de zijkanten dicht, keer het lapje 
om zodat het naadje aan de binnenkant valt. Zoek het midden op van je lapje en prik daar je hanger 
doorheen zodat het lapje om je hangertje valt. Naai de onderkant van de hanger dicht.(of haak dit 
dicht). 
 
KOPJE     kleur A haaknaald 2,5 
Maak een ring 

1. Haak 6 v in de ring 
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2. 2 v in elke steek (12) 
3. V en in elke 2e 2 v (18) 
4. V en in elke 3e 2v (24) 
5. t/m 8 v (24) 

9.    v en haak elke 3e en 4e steek samen (18) zet de oogjes tussen de 7 en 8e toer, en 5 steken uit 
elkaar. 
10. v en haak elke 2e en 3e samen (12) en vul het kopje op. 
11. vasten, haak iedere steek samen (6) en hecht af. Laat een lange draad hangen 
 

                                                                                                                      
VLEUGEL (2x) kleur C haaknaald 2,5 
1.Haak 6 v in de ring 
2.2 v in elke steek (12) 
3.V en in elke 2e 2 v (18) 
4.V en in elke 3e 2v (24) 
Vouw nu het rondje dubbel en haak met 12 v de ronde kant dicht 
 
Herhaal dit nog een keer 
 
SNAVEL oranje met haaknaald 2,5 
1.Haak 6 v in de ring 
2. 6v 
3.6v, hecht af met een hv 
 
Duw de snavel plat en naai deze midden onder tussen de oogjes. 
Naai de vleugels ook met een paar steekjes bovenop de hanger, zie 
afbeelding, en duw het kopje op de hanger en zet deze ook met een paar 
steekjes vast. 
 
 
BADEEND RINGEN  
Benodigdheden Kleur 1 donkere bol kleur A, 1 off white bol kleur  B, 1 lichte 
bol kleur  C, klein beetje oranje en 2 oogjes 8 mm haaknaald 2,5, vulling, 
buisje 10 cm, borduurzijde zwart.. Gebruikte steken: l. = losse hv. = halve vaste v.= vaste. Maak een 
ring van 2 losse of maak een magische ring! Gebruik steekmarkeerders of een draad om te markeren 
als je rond bent. 
 
BODEM 
Haak met kleur A een losse ketting van 33 lossen, sluit de ring met een hv. 
1.haak 32 vasten op de ring 
2.vasten en in elke 2e steek 2 v.(48) 

http://www.wolhuisje.nl/


 

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

iets overnemen of aanpassen is niet toegestaan ook stukjes van de beschrijving zonder toestemming van ons is niet toegestaan. Wij zijn niet 

verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in de werkbeschrijvingen. De beschrijvingen zijn gratis te downloaden van de 

Facebook groep HOME  of bij www.wolhuisje.nl. 

BABY PAKKET CAL ®  Pagina 14 van 30 

 

Week 1 voorbereidin
g 

3.vasten (48) 
4.vasten en in elke 2e steek 2 v. (72) 
5t/m 30 vasten (72 per toer) 
      31. vasten en haak elke 2e en 3e steek samen (48) 
      32. vasten (48) 
      33. vasten en haak elke 2e en 3e steek samen (32) 
      34. vasten. (32) en hecht af met een hv, vouw nu de ring dubbel en naai nu de 1e toer 
en de laatste toer aan elkaar, en vul de ring goed stevig op, eventueel kan je het ook aan 
elkaar haken. 
 
Neem nu kleur C en maak een ring 
1.6v in de ring 
2.in elke steek 2v (12) 
3.vasten en in elke 2e steek 2 vasten (18) 
4.vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24) 
5.vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30) 
vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36) 
vasten en in elke 6e steek 2 vasten (42) 
vasten en in elke 7e steek 2 vasten (48) 
vasten en in elke 8e steek 2 vasten (54) 
vasten en in elke 9e steek 2 vasten (60) 
vasten en in elke 10e steek 2 vasten (66) 
vasten en in elke 11e steek 2 vasten (72) afhechten en lange draad er aan laten. 
haak dit 2 keer, en naai de bodem op de ring tussen de 8e en 9e toer van de ring, zowel aan de 
bovenkant als onderkant en vul dit stevig op,moet wel plat blijven.(eventueel kan je bodem met 
steentjes of knikkers verzwaren) 
 
STOK  Let op dat deze om het stokje past. 
Kleur C Maak een ring. 
Haak 6 vasten in de ring 
in elke steek 2v (12) 
vasten en in elke 2e steek 2 vasten (18) 
vasten en in elke 4e steek 2 vasten (22)  
t/m 33 vasten (22) hecht laatste toer af met een hv, doe een klein beetje vulling bovenin en doe het 
stokje erin. Naai  de stok midden op de bodem. 
 
 
KOP 
kleur A, maak een ring 
1. 6v in de ring 
2. in elke steek 2v (12) 
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3.vasten en in elke 2e steek 2 vasten (18) 
4.vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24) 
5.vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30) 
6.vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36) 
7.vasten en in elke 6e steek 2 vasten (42) 
8.vasten en in elke 7e steek 2 vasten (48) 
9.vasten en in elke 8e steek 2 vasten (54) 
10.vasten en in elke 9e steek 2 vasten (60)  
11.t/m 18. Vasten (60) 
19. vasten en haak elke 9e en 10e steek samen (54) 
20. vasten en haak elke 8e en 9e steek samen (48) 
21. vasten en haak elke 7e en 8e steek samen (42) 
22. vasten en haak elke 6e en 7e steek samen (36) 
23. vasten en haak elke 5e en 6e steek samen (30) 
24. vasten en haak elke 4e en 5e steek samen (24) 
25. vasten en haak elke 3e en 4e steek samen (18) zet de oogjes op de kop tussen 
de 10 en 11e toer met tussenruimte van 12 steken, en borduur 3 wimpers per 
oog op de kop. Vul de kop op. 
26. vasten en haak elke 2e en 3e steek samen (12) 
27. vasten en haak elke 1e en 2e steek samen (6) hecht af en trek het samen. 
 
SNAVEL, oranje nld 2,5 
 (denk eraan iedere toer een keerlosse te haken) 
1.Haak 3 lossen + 1 keerlossen 
2. 3v 
3. 2v in de 1e steek, 1v, 2v in de laatste steek (5) 
4. 5v 
5. 2v in de 1e steek, 3v, 2v in de laatste steek (7) 
6. 7v 
7. 2v in de 1e steek, 5 v, 2v in de laatste steek (9) 
8. 9v 
9, 9v 
10. 3v, 3x 2v in iedere steek, 3v (12) (eventueel een hulpdraad voor en na de meerdering) 
11. 12v 
12. 12v 
13. 2v samenhaken, 8 v , 2v samenhaken (10) 
14. 2v samenhaken, 6 v , 2v samenhaken (8) 
15. 2v samenhaken, 4 v , 2v samenhaken (6) 
16. 2v samenhaken, 2 v , 2v samenhaken (4) 
Haak nu verder rodom verdeeld 28 vasten, (Je haakwerk gaat bol staan) en sluit met hv, laat lange 
draad hangen om aan te naaien enz. 
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De 2e toer van 9 v is het midden van de snavel, steek de draad naar binnen, en trek de middelste 4 
steken van de 10e toer samen zodat je een verhoging in de snavel krijgt zet dit met paar steekjes vast. 
Naai aan beide zeide als je de snavel dubbel vouwt, de eerste steek op elkaar zodat de zijkanten iets 
dicht zitten. 
Naai de snavel onder de ogen in de 16e toer van het kopje op de 9e toer van de snavel 

 
 

Grote ring  

Haak met kleur B een losse ketting van 33 lossen, sluit de ring met een hv  

1.haak 32 vasten op de ring  

2.vasten en in elke 2e steek 2 v.(48)  

3.vasten (48)  

4.vasten en in elke 2e steek 2 v. (72)  

5.t/m 23 vasten (72 per toer)  

24. vasten en haak elke 2e en 3e steek samen (48)  

25. vasten (48)  

26. vasten en haak elke 2e en 3e steek samen (32)  

27. vasten. (32) en hecht af met een hv, (lange draad) vouw nu de ring 

dubbel en naai nu de 1e toer en de laatste toer aan elkaar, en vul de 

ring goed stevig op.  

  

Middelste ring  

Haak met kleur C een losse ketting van 33 lossen, sluit de ring met een 

hv  

1.haak 32 vasten op de ring  

2.vasten en in elke 2e steek 2 v.(48)  

3.vasten (48)  

4.vasten en in elke 2e steek 2 v. (72)  

5.t/m 18 vasten (72 per toer)  

19. vasten en haak elke 2e en 3e steek samen (48)  

20. vasten (48)  

21. vasten en haak elke 2e en 3e steek samen (32)  

22. vasten. (32) en hecht af met een hv,(lange draad) vouw nu de ring dubbel en naai nu de 1e 

toer en de laatste toer aan elkaar, en vul de ring goed stevig op.  

  

Week  1 
  Week  11   
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Kleine ring  

Haak met kleur A een losse ketting van 33 lossen, sluit de ring met een hv  

1.haak 32 vasten op de ring  

2.vasten en in elke 2e steek 2 v.(48)  

3.vasten (48)  

4.vasten en in elke 2e steek 2 v. (72)  

5.t/m 13 vasten (72 per toer)  

14. vasten en haak elke 2e en 3e steek samen (48)  

15. vasten (48)  

16. vasten en haak elke 2e en 3e steek samen (32)  

  

 

17. vasten. (32) en hecht af met een hv, (lange draad) vouw nu de ring dubbel en naai nu de 1e 

toer en de laatste toer aan elkaar, en vul de ring goed stevig op.  

  

  

RING KOP  

Kleur A, haak een losse ketting van 25 losse, en sluit deze tot 

een ring met een hv.  

1.24 vasten  

2 t/m 6. Vasten (24)  

7. vasten en in elke 2e steek 2 v.(36)  

8.vasten (36)  

9.vasten en in elke 2e steek 2 v. (54)  

10.t/m 19 vasten (54 per toer) vasten en haak elke 2e en 3e steek 

samen (36)  

20. vasten (36)  

21. vasten en haak elke 2e en 3e steek samen (24)  

22. vasten. (24) en hecht af met een hv, vouw nu de ring 

zodat de eerste en laatste toer tegen elkaar komen, en naai nu de 

1e toer en de laatste toer aan elkaar, en vul de ring goed stevig 

op, eventueel kan je het ook aan elkaar haken. Naai de kop er 

boven op en deze past dan strak om de stok van de ringeneend.  

  

 

BADEEND RAMMELAAR 
Benodigdheden Kleur 1 donkere bol A, 1 lichte bol  C, klein beetje oranje en 2 oogjes 5mm haaknaald 

2,5, vulling, rammelbal klein, borduurzijde zwart. Gebruikte steken: l. = losse hv. = halve vaste v.= 
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vaste, let op dat u met vasten heen en terug haken bij het keren 1 keerlossen haakt! Maak een ring 
van 2 losse of maak een magische ring! Gebruik steekmarkeerder of draadje om iedere toer te 
markeren zodat je weet dat je weer rond bent. 
 
STOKJE   
kleur A haaknaald 2,5 
Maak een ring 

6. Haak 6 v in de ring 
7. 2 v in elke steek (12) 
8. V en in elke 2e 2 v (18) 
9. V en in elke 3e 2v (24) 
10. V en in elke 4e 2v (30) 
11. t/m 9 v (30) 

10.    v en haak elke 4e en 5e steek samen (24)  
11. v en haak elke 3e en 4e samen (18). 
12 t/m 30  ga verder met kleur C vul na een paar toeren het balletje vast 
stevig op. Hecht na de 30e  toer met een hv (lange draad) af en vul het stokje 
van de rammelaar op. 
 

LIJF 
Kleur A, maak een ring 
1.haak 6 vasten in de ring 
2. 2v in elke steek (12) 
3. V en in elke 2e 2 v (18) 
4. V en in elke 3e 2v (24) 
5. V en in elke 4e 2v (30) 
6 t/m 11. Vasten (30) 
12. 9 vasten, haak 6x 2 vasten samen, 9 vasten (24) 
13. vasten (24) doe een klein beetje vulling en de rammelbal in 
het lijf. 
14. 6 vasten, haak 6x 2 vasten samen, 6 vasten (18) 
15. vasten (18) 
16. 3 vasten, haak 6x 2 vasten samen, 3 vasten (12) 
17. vasten (12) vul het lijf verder op. 
18. haak 6x 2 vasten samen (6)  
Duw nu de steken plat op elkaar, en haak dit met 3 vasten dicht. 
 
 
                                                                                                                      
KOP 
KOPJE     kleur A haaknaald 2,5  
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Maak een ring 
1. Haak 6 v in de ring 
2. 2 v in elke steek (12) 
3. V en in elke 2e 2 v (18) 
4. V en in elke 3e 2v (24) 
5. t/m 8 v (24) 

9.    v en haak elke 3e en 4e steek samen (18) zet de oogjes tussen de 7 en 
8e toer, en 5 steken uit elkaar. 
10. v en haak elke 2e en 3e samen (12) en vul het kopje op. 
11. vasten, haak iedere steek samen (6) en hecht af.laat draad hangen en 
naai hiermee het kopje op het lijf. 

 
VLEUGEL 
 (2x) kleur C haaknaald 2,5 
1.Haak 6 v in de ring 
2.3 v in elke steek (12) 
3.V en in elke 2e 2 v (18) 
4.V en in elke 3e 2v (24) 
Vouw nu het rondje dubbel en haak met 12 v de ronde kant dicht 
 
Herhaal dit nog een keer en naai de vleugels aan de zijkanten van het lijf. 
 
SNAVEL 
 oranje met haaknaald 2,5 
1.Haak 6 v in de ring 
2. 6v 
3.6v, hecht af met een hv 
 
Duw de snavel plat en naai deze midden onder tussen de oogjes. 
 
Naai het eendje vast aan het stokje en rammelen maar!! 

 

BADEEND MUZIEKEEND 
Benodigdheden Kleur 1 donkere bol A, 1 lichte bol  C, klein beetje oranje en 2 oogjes 8 mm 

haaknaald 2,5, vulling, muziekdoosje, borduurzijde zwart. Gebruikte steken: l. = losse hv. = halve 
vaste v.= vaste, let op dat u met vasten heen en terug haken bij het keren 1 keerlossen haakt! Maak 
een ring van 2 losse of maak een magische ring! Gebruik steekmarkeerder of draadje om iedere toer 
te markeren zodat je weet dat je weer rond bent. 
 
LIJF 
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Kleur A, maak een ring 
1.haak 6 vasten in de ring 
2. 2v in elke steek (12) 
3. V en in elke 2e 2 v (18) 
4. V en in elke 3e 2v (24) 
5. V en in elke 4e 2v (30) 
6. vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36) 
7.vasten en in elke 6e steek 2 vasten (42) 
8.vasten en in elke 7e steek 2 vasten (48)  
9.vasten en in elke 8e steek 2 vasten (54) 
10.vasten en in elke 9e steek 2 vasten (60) 
11. vasten en in elke 9e steek 2 vasten (66) 
12 t/m 22. Vasten (66) 
23. 27 vasten, haak 6x 2 vasten samen, 27 vasten (60) 
24. vasten (60)  
25. 24 vasten, haak 6x 2 vasten samen, 24 vasten (54) 
26. vasten (54)  
27. vasten (54) doe een klein beetje vulling in het lijfje en 
steek met een naald het koord van het muziekdoosje 
door de onderkant van het lijf, neem nu ook een lange 
draad en doe deze dubbel door het oogje van het 
muziekdoosje en steek deze draad bovenop door het lijf 
zodat je deze later nog weer vast kan zetten. 
28. 21 vasten, haak 6x 2 vasten samen, 21 vasten (48) 
29t/m 31  vasten (48) 
32. *5 vasten, 1 x 2 samen haken* 3x herhalen  tussen de **, 2 x 1 v, 1x 2 v in 1 steek, 1x 2 v in 1 
steek , 2 vasten,1 x  2 samenhaken, 5 v ,1 x 2 samenhaken, 5 v , 1 x 2 samenhaken, 5v (44) 
33. *4 vasten, 2 samen haken* 3x herhalen tussen ** , 4 v, 1x 3 v in 1 steek, 4 vasten, 1 x2 
samenhaken, 4 v , 1 x 2 samenhaken, 4 v , 1 x 2 samenhaken, 3 v. ( 40) 
34. *3 vasten, 2 samen haken* 3x herhalen tussen ** , 5 v, 1x 3 v in 1 steek, 5 vasten, 1 x 2 
samenhaken, 3 v ,1 x 2 samenhaken, 3 v ,1 x 2 samenhaken, 3 v. ( 36) 
35. vasten en elke 5/6 steek samenhaken (30) 
36. vasten en elke 4/5 steek samenhaken (24) 
37. vasten en elke 3/4 steek samenhaken (18) vul het lijf op 
38. vasten en haak elke 2/3 steek samen (12) 
39. haak elke steek samen met vasten (6) 
40. haak nu ook elke steek samen en hecht het af.  
 
KOP 

kleur A, maak een ring 
1. 6v in de ring 
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2. in elke steek 2v (12) 
3.vasten en in elke 2e steek 2 vasten (18) 
4.vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24) 
5.vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30) 
6.vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36) 
7.vasten en in elke 6e steek 2 vasten (42) 
8.vasten en in elke 7e steek 2 vasten (48) 
9.vasten en in elke 8e steek 2 vasten (54) 
10.t/m 16. Vasten (54) 
17. vasten en haak elke 8e en 9e steek samen (48) 
18. vasten en haak elke 7e en 8e steek samen (42) 
19. vasten en haak elke 6e en 7e steek samen (36) 
20. vasten en haak elke 5e en 6e steek samen (30) 
21. vasten en haak elke 4e en 5e steek samen (24) 
22. vasten en haak elke 3e en 4e steek samen (18) zet de oogjes op de kop tussen de 10 en 11e toer 
met tussenruimte van 10 steken, en borduur 3 wimpers per oog op de kop. Vul de kop op. 
23. vasten en haak elke 2e en 3e steek samen (12) afhechten en draad laten hangen. 
Steek de draad welke aan het muziekdoosje hangt ook door de kop, en naai de kop goed stevin vast 
aan het lijf. 
 

VLEUGEL (2 x haken) kleur C haaknaald 2,5 
1.6 vasten ineen ring (6) 
2.in elke steek 2v (12) 
3.*1 v, 2v in de volgende steek* herhaal ** (18) 
4.vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24) 
5.vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30) 
6. vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36) 
7.vasten en in elke 6e steek 2 vasten (42) 
8.vasten en in elke 7e steek 2 vasten (48)  
Vouw het rondje dubbel en haak het met vasten langs de ronde kant dicht met 23 vasten, laat lange 
draad hangen. 

Naai de vleugels op het lijf vanaf de 16e toer, let op dat het gehaakte randje vasten aan 
beide buiten kanten het zelfde. 
 
 
SNAVEL, oranje nld 2,5 
 (denk eraan iedere toer een keerlosse te haken) 
1.Haak 3 lossen + 1 keerlossen 
2. 3v 
3. 2v in de 1e steek, 1v, 2v in de laatste steek (5) 
4. 5v 
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5. 2v in de 1e steek, 3v, 2v in de laatste steek (7) 
6. 7v 
7. 7v 
8. 2v, 3x 2v in iedere steek, 2v (10)(eventueel een draad voor en na de meerdering zadat je weet 
waar je straks vast kan zetten) 
9. 10v 
10. 2v samenhaken, 6 v , 2v samenhaken (8) 
11. 2v samenhaken, 4 v , 2v samenhaken (6) 
12. 2v samenhaken, 2 v , 2v samenhaken (4) 
Haak nu verder rodom verdeeld 22 vasten, (Je haakwerk gaat bol staan) en sluit met 
hv, laat lange draad hangen om aan te naaien enz. 
De 2e toer van 7 v is het midden van de snavel, steek de draad naar binnen, en trek 
de middelste 4 steken van de 9e toer samen zodat je een verhoging in de snavel 
krijgt zet dit met paar steekjes vast.naai aan beide zeide als je de snavel dubbel 
vouwt, de eerste steek op elkaar zodat de zijkanten iets dicht zitten. 
Naai de snavel onder de ogen in de 14e toer van het kopje op de 7e toer van de snavel 

 
 
Haak nu met kleur C nog een koordje van 35 lossen, en bevestig dit boven aan de kop, zodat je het 
badeendje op kan hangen. 

 

BADEEND SLOFJES 
Benodigdheden Kleur 1 donkere bol A, 1 lichte bol  C, klein beetje oranje en 4 oogjes 5 mm 

haaknaald 3 en 2,5, vulling, borduurzijde zwart.  Gebruikte steken: l. = losse hv. = halve vaste v.= 
vaste, hst = half stokje. Let op dat u met vasten heen en terug haken bij het keren 1 keerlossen 
haakt! Maak een ring van 2 losse of maak een magische ring! Gebruik steekmarkeerder of draadje 
om iedere toer te markeren zodat je weet dat je weer rond bent. 
 
ZOOL  
Haaknaald 3 en kleur A 
Haak een losse ketting van 13 losse 
1.hst in de derde losse vanaf de haaknaald. 1 hst in de volgende 9 steken, 6 hst in de laatste losse van 
de ketting, haak nu verder aan de andere kant van de ketting, 1 hst in de volgende 9 steken, en 5 hst 
in de laatste l, sluit met een hv in het eerste hst.(30) 
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2.1l, 1 hst in de volgende 10 st, 2 hst in de volgende 5 st, 1 hst in de volgende 10 st, 2 hst in de 
volgende 5 st, sluit met hv in eerste hst.(40) 
3.1l, 1 hst in elk 10 st, (2 hst in de volgende st, 1 hst in de volgende) 5x, 1 hst in de volgende 10 st, (2 
hst in de volgende st, 1 hst in de volgende) 5x, sluit met een hv in eerste hst (50) 
4. 1l, 1 hst in elk 10 st, (2 hst in de volgende st, 2 hst in de volgende) 5x, 1 hst in de volgende 10 st, (2 
hst in de volgende st, 2 hst in de volgende) 5x, sluit met een hv in eerste hst , en hecht af!(60) 
(ongeveer 9 cm) 
 
BOVENKANT hecht aan middenachter van het zooltje 
1.1 l, Haak 60 hst, (probeer deze toer een beetje strak te 
haken) in de achterste lus. Sluit met hv in eerste hst 
2. 1l, 13 vasten, 34 hst, 13 vasten. Sluit met een hv in eerste 
hst (60) 
3. 1l, 13 vasten, 34 hst, 13 vasten. Sluit met hv in eerste hst 
(60) 
4.1l, 1 vasten in elke steek. Sluit met hv in de eerste v. (60) 
5. 1l, 16v,(2v samenhaken, 2v) 7x, 16 v, sluit met hv in eerste v 
(53) 
6. 1l, 19v , (2v samenhaken, 1v) 5x, 19v, sluit met een hv in de eerste v. (48) 
7. 1l, 14v, 10 x 2 samenhaken, 14v. sluiten met hv in eerste v (38) 
8. 1l, 14v,  5 x 2 samenhaken, 14v. sluiten met hv in eerste v (33) 
9. 1l, 14v,  3 x 2 samenhaken, 13v. sluiten met hv in eerste v (30) 
10 t/m 12. Vasten en sluiten met hv (30)  
Hecht af met hv 
 
KOP 
KOPJE     kleur A haaknaald 2,5  
Maak een ring 

12. Haak 6 v in de ring 
13. 2 v in elke steek (12) 
14. V en in elke 2e 2 v (18) 
15. V en in elke 3e 2v (24) 
16. t/m 8 v (24) 

9.    v en haak elke 3e en 4e steek samen (18) zet de oogjes tussen de 7 en 8e 
toer, en 5 steken uit elkaar. 
10. v en haak elke 2e en 3e samen (12) en vul het kopje op. 
11. haak iedere steek samen (6) en hecht af. Lange draad. 
Naai het kopje bovenop de neus van het slofje. 
 

SNAVEL oranje met haaknaald 2,5 
1.Haak 6 v in de ring 
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2. 6v 
3.6v, hecht af met een hv 
Naai de snavel1 toer lager tussen de oogjes 
 
                                                                                                                      
VLEUGEL (2x) kleur C haaknaald 2,5 
1.Haak 6 v in de ring 
2.4 v in elke steek (12) 
3.V en in elke 2e 2 v (18) 
4.V en in elke 3e 2v (24) 
Vouw nu het rondje dubbel en haak met 12 v de ronde kant dicht 
Naai de vleugels op de slofjes, de bovenkant punt zit onder de 10 toer en 

dan schuin naar achteren  
 
Herhaal dit nog een keer 
 

BADEEND Kruikenzak 
Benodigdheden Kleur 1 donkere bol A, 1 bol kleur B, 1 lichte bol  C, klein 

beetje oranje, 2 geborduurde ogen, kumihumo schijf, draad naaigaren, 

haaknaald 3 en maasnaald (niet te los haken, meet om een kruik) 

Gebruikte steken: l. = losse hv. = halve vaste v.= vaste. we starten met 

een magische ring of 2 lossen. We haken in het rond door, dus niet per 

toer met hv sluiten 

Gebruik steekmarkeerder of draadje om iedere toer te markeren zodat je 

weet dat je weer rond bent.  

 
We beginnen met kleur C 

1.Haak 6 v in de ring (6) 

2. in elke steek 2 vasten (12) 

3. vasten en in elke 2e steek 2 vasten (18) 

4. vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24)  
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5. vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30) 

6. vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36) 

7. vasten en in elke 6e steek 2 vasten (42) 

8. vasten en in elke 7e steek 2 vasten (48) 

9. vasten en in elke 8e steek 2 vasten (54) 

10. vasten en in elke 9e steek 2 vasten (60)  

11. vasten en in elke 10e steek 2 vasten  behalve in de laatste steek (65) 

12. vasten in de achterste lus (65) 

13 t/m 21. Vasten (alle toeren blijven 65 st) 

22. *1v, 1 verlengde vasten 1 toer lager insteken, 1 verlengde vasten 2 toeren lager insteken, 1 
verlengde vasten 1 toer lager insteken, 1 v*, herhaal  tussen ** de hele toer,) let op 2 vasten komen 
naast elkaar) kleur B 
23 t/m 26. Vasten 
27. *1 verlengde vasten 2 toeren  lager insteken, 1 verlengde vasten 1 toer lager insteken, 1 v, 1v, 1 
verlengde vasten 1 toer lager insteken, *, herhaal  tussen ** de hele toer,) let op 2 vasten komen 
naast elkaar) kleur A (zorg ervoor dat de steken verspringen met toer 22) 
28 t/m 31. Vasten 
32. *1v, 1 verlengde vasten 1 toer lager insteken, 1 verlengde vasten 2 toeren lager insteken, 1 
verlengde vasten 1 toer lager insteken, 1 v*, herhaal  tussen ** de hele toer,) let op 2 vasten komen 
naast elkaar) kleur C (zorg ervoor dat de steken verspringen met toer 28) 
33 t/m 36. Vasten 
37. *1 verlengde vasten 2 toeren  lager insteken, 1 verlengde vasten 1 toer lager insteken, 1 v, 1v, 1 
verlengde vasten 1 toer lager insteken, *, herhaal  tussen ** de hele toer,) let op 2 vasten komen 
naast elkaar) kleur B (zorg ervoor dat de steken verspringen met toer 32) 
38 t/m 41. Vasten 
42. *1v, 1 verlengde vasten 1 toer lager insteken, 1 verlengde vasten 2 toeren lager insteken, 1 
verlengde vasten 1 toer lager insteken, 1 v*, herhaal  tussen ** de hele toer,) let op 2 vasten komen 
naast elkaar) kleur C (zorg ervoor dat de steken verspringen met toer 37) 
43 t/m 46. Vasten 
47. *1 verlengde vasten 2 toeren  lager insteken, 1 verlengde vasten 1 toer lager insteken, 1 v, 1v, 1 
verlengde vasten 1 toer lager insteken, *, herhaal  tussen ** de hele toer,) let op 2 vasten komen 
naast elkaar) kleur A (zorg ervoor dat de steken verspringen met toer 42) 
48 t/m 87. Vasten kleur A verder gaan 
88. *6 v.  2 l sla ook 2 steken over* herhaal dit tot het einde dit is de toer voor gaatjes om koord door 
te rijgen 
89. haak in iedere vasten van de vorige toer een vasten en ook 2 vasten op de 2 lossen  van de vorige 
toer  
90 t/m 92 vasten, sluit met een hv en hecht af. 

 
SNAVEL, oranje nld 3(denk eraan iedere toer een keerlosse te haken) 
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1.Haak 3 lossen + 1 keerlossen 
2. 3v 
3. 2v in de 1e steek, 1v, 2v in de laatste steek (5) 
4. 5v 
5. 2v in de 1e steek, 3v, 2v in de laatste steek (7) 
6. 7v 
7. 7v 
8. 2v, 3x 2v in iedere steek, 2v (10) (eventueel 
voor en na de meerderingen een draad om te 
markeren) 
9. 10v 
10. 2v samenhaken, 6 v , 2v samenhaken (8) 
11. 2v samenhaken, 4 v , 2v samenhaken (6) 
12. 2v samenhaken, 2 v , 2v samenhaken (4) 
Haak nu verder rodom verdeeld 22 vasten, (9v aan bijde zijkanten, 2 onderkant, en bovenkant 2x2 
samenhaken) (Je haakwerk gaat bol staan), en sluit met hv, laat lange draad hangen om aan te 
naaien enz. 
De 2e toer van 7 v is het midden van de snavel, steek de draad naar binnen, en trek de middelste 4 
steken van de 9e toer samen zodat je een verhoging in de snavel krijgt zet dit met paar steekjes 
vast.naai aan beide zeide als je de snavel dubbel vouwt, de eerste steek op elkaar zodat de zijkanten 
iets dicht zitten.  
Naai de snavel tussen de 63 en 64e toer op de 7e toer van de snavel 

 
VLEUGEL (2 x haken) kleur C haaknaald 3 
1.6 vasten ineen ring (6) 
2.in elke steek 2v (12) 
3.*1 v, 2v in de volgende steek* herhaal ** (18) 
4.vasten en in elke 3e steek 2 vasten (24) 
5.vasten en in elke 4e steek 2 vasten (30) 
6. vasten en in elke 5e steek 2 vasten (36) 
7.vasten en in elke 6e steek 2 vasten (42) 
8.vasten en in elke 7e steek 2 vasten (48)  
9.vasten en in elke 8e steek 2 vasten (54)  
 
Vouw het rondje dubbel en haak het met vasten langs de ronde kant dicht met 26 vasten, hecht af en 
laat draad hangen. 
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Naai de vleugels aan aan de zijkant  begin met de bovenste punt in de 58e 

toer, en laat hem 1 toer naar ondere lopen, naai hem met 1 helft vast 

zodat hij los naar achteren steekt. 

Knip de ogen uit en plak deze met textiellijm en nog beter naai ze met 

een klein zwart steekje naaigaren vast. 

 

KOORD 

Knip van kleur A 4 draden van 1,25m kleur B en C 2 draden van 1,25 m, 

knoop deze aan elkaar. Leg de knoop in het gat van de kumihimoschijf. 

Leg 1 draad van kleur A voor de 1 en 1 na de 1, een kleur B voor de 9 kleur C na de 9, kleur A voor en 

na de 16, en kleur B voor de 25 en C na de 25. 

 

 

Neem de draad na de 1 en leg deze onder VOOR de 16 (15), neem dan de draad achter de 16 en leg 

deze voor de 1 (32) 

Draai hierna de schijf een kwartslag tegen de klok in,  neem de draad na de 24, en leg   deze voor de 

8 (7), neem dan de draad na de 8 en leg deze voor de 24 (23) 

Draai op deze manier de schijf iedere keer een kwartslag tegen de klok in en leg de draden naar de 

overkant.  

Op internet zijn hier ook meerdere filmpjes van te zien (zoek op kumihimo koord) 

Knoop zo de hele draad, en rijg deze door de kruikenzak. Ongeveer 50 cm koord, lukt dit niet draai 

dan met de hand een koord. 

Veel succes! 

 

 

 

 

BADEEND BLOKKEN deel 1 
Benodigdheden Kleur 1 donkere bol A, 1 bol kleur B, 1 lichte bol  C, klein beetje oranje en zwart, 
haaknaald 3 en 2,5 , maasnaald en 3 maten schuimblokken, baby bel 38 en 24 mm en 1 rammelschijf 
plat. Gebruikte steken: l. = losse hv. = halve vaste v.= vaste. Kruissteek. Let op dat u met vasten heen 
en terug haken bij het keren 1 keerlossen haakt! Gebruik steekmarkeerder of draadje om iedere toer 
te markeren zodat je weet dat je weer rond bent. De afmeting van je lapje moet net iets kleiner zijn 
als de zijkant van een blok. (Haak je groter of kleiner, haak dan een toer meer of minder rondom je 
lapje) 
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We beginnen met de grootste blok. 
Haak een losse ketting van 18 losse en 1 keer losse op naald 3,5, met kleur B 
Ga verder met naald 2,5 en Haak nu 20 toeren vasten (18 per toer) 
Na de 20 toeren gaan we verder in de hoek waar je bent gebleven, we gaan nu rondom haken. 
In iedere hoek steek haak je 3 v,( dat is de laatste steek van de ene kant, dan de hoeksteek en de 
eerste van de volgende kant), per zijkant haak je tussen de hoeksteek 16v.(tot hier in kleur B) 
Nu gaan we verder in kleur C, haak nog 3 toeren rondom, en in iedere hoeksteek 3 v. hecht af met 
een hv.En laat een lange draad hangen. Haak dit lapje 6 x. Borduur hierna in kruissteek 2 lapjes met 
de grote eend en 4 lapjes met de kleine eend,  tel uit dat de eendjes in het midden van het lapje 
komen! De donkere kleur is kleur A, de lichtere kleur is kleur C en zwart en oranje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naai de blokken aan elkaar door de goede kanten op elkaar te leggen en dan van beide lapjes de 
buitenste lus te pakken. Naai de 4 kleine eendjes eerst tegen elkaar en dan de grote onder en boven 
de eerste(zie foto). 
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Naai dan het blok op 2 naden na aan elkaar. Maak in het grootste 
schuimblok een gat zodat de baby bel 28 mm erin past, knip of snijd dan 
een stukje van het uitgehaalde schuim af, zodat je het blok weer kan 
sluiten, lijm  dit er met textiellijm weer vast. Leg het blok in je haakwerk, en 
naai de laatste naadjes ook dicht. 

 

 

We beginnen met de middelste blok. 
Haak een losse ketting van 15 losse en 1 keer losse 
op naald 3,5, met kleur A 
 Ga verder met naald 2,5  
Toer 1 t/m 6. vasten (15 per toer) met kleur A 
Toer 7. 1v, 1verlengde vasten 1 toer lager insteken, 1 verlengde vasten 2 
toeren lager insteken, 1 verlengde vasten 1 toer lager insteken, 1 v*, 
herhaal  tussen ** de hele toer,) let op 2 vasten komen naast elkaar) kleur B 
8 t/m 12. Vasten  
Toer 13. * 1 verlengde vasten 2 toeren  lager insteken, 1 verlende vasten 1 
toer lager insteken, 1 v ,1v, 1verlengde vasten 1 toer lager insteken, *, herhaal  tussen ** de hele 
toer,) let op 2 vasten komen naast elkaar) kleur C 
14 t/m 17. 15  Vasten kleur C 
 
Na de 17 toeren gaan we verder in de hoek waar je bent gebleven, we gaan nu rondom haken. In 
kleur C 
In iedere hoek steek haak je 3 v,( dat is de laatste steek van de ene kant, dan de hoeksteek en de 
eerste van de volgende kant), per zijkant haak je tussen de hoeksteek 15v. 
haak nog 1 toer  rondom, en in iedere hoeksteek 3 v. hecht af met een hv. Haak dit lapje 2 x.  

Haak nu ook nog 2 lapjes in de 
kleurvolgorde B C A en dan de rand 
ook met A, en 2 lapjes in de 
volgorde C A B en dan de rand in 
kleur B.  
 
Naai de blokken aan elkaar door de 
goede kanten op elkaar te leggen 
en dan van beide lapjes de 
buitenste lus te pakken.( Naai dit 
met 1 van de kleuren wat er in de 

buitenrand ook zit) Naai de blokjes zoals op de foto 
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Naai dan het blok op 2 naden na aan elkaar.  Maak in het middelste schuimblok een gat zodat de 
platte rammelaar erin past, knip of snijd dan een stukje van het uitgehaalde schuim af, zodat je het 
blok weer kan sluiten, lijm  dit er met textiellijm weer vast. Leg het blok in je haakwerk, en naai de 
laatste naadjes ook dicht. 
 
 
 

 
Kleinste blok 
Haak een losse ketting van 12 losse en 1 keer losse op naald 3,5, met kleur A 
Ga verder met naald 2,5 en haak 14 toeren van 12 vasten. Na de 14 toeren gaan we verder in de 
hoek waar je bent gebleven, we gaan nu rondom haken. 
In iedere hoeksteek haak je 3 v,( dat is de laatste steek van de ene kant, dan de hoeksteek en de 
eerste van de volgende kant), per zijkant haak je tussen de hoeksteek 10v. Na deze toer rondom 
gehaakt te hebben, hecht je af met een hv. Haak op deze manier van iedere kleur 2 lapjes, totaal 6. 
 
Naai de blokken aan elkaar door de goede kanten op elkaar te leggen en dan van beide lapjes de 
buitenste lus te pakken.( Naai dit met 1 van de kleuren wat er in de buitenrand ook zit) Naai de 
blokjes zoals op de foto 
Naai dan het blok op 2 naden na aan elkaar.  Maak in het kleinste schuimblok een gat zodat de 24 
mm baby bel erin past, knip of snijd dan een stukje van het 
uitgehaalde schuim af, zodat je het blok weer kan sluiten, lijm  
dit er met textiellijm weer vast. Leg het blok in je haakwerk, en 
naai de laatste naadjes ook dicht. 
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