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Uitleg van de corner to corner steek. 

Toer 1: 
Haak 6 lossen (de eerste 3 zijn het eerste stokje), 
haak 1 stokje in de 4e losse vanaf de haaknaald. 
Haak 1 stokje in de laatste twee lossen. 
Toer 2: 
Haak 6 lossen (de eerste 3 zijn het eerste stokje), haak 1 stokje in de 4e losse vanaf de haaknaald. Haak 1 stokje 
in de laatste twee lossen. Je klapt nu je haakwerk om, zodat je bij de 3 lossen van stap 1 komt. Haak 1 halve 

vaste. Haak 3 lossen (eerste stokje). Haak 3 stokjes om de 3 lossen van stap 1. 
Toer 3: 
Haak 6 lossen (de eerste 3 zijn het eerste stokje), haak 1 stokje in de 4e losse vanaf de 
haaknaald. Haak 1 stokje in de laatste twee lossen. Je klapt nu je haakwerk om, zodat je 
bij de 3 lossen van het laatste blokje van stap 2 komt. Haak 1 halve vaste. Haak 3 lossen 
(eerste stokje). Haak 3 stokjes om de 3 lossen van stap 2. Haak 1 halve vaste. Haak 3 
lossen (eerste stokje). Haak 3 stokjes om de 3 lossen van het eerste blokje van stap 2. 
 
Om  te minderen , 3 halve vasten, naar de laatste opening toe haken, dan halve vasten 

inde bovenkant van het blokje, draai je werk, en 3 l, en drie stokjes voor het eerste blokje. 
 
Ga zo verder met alle toeren 
 
Kleurwissels maakt u door de laatste doorhaling van het  4e stokje met de nieuwe kleur te doen dan halve vaste 
haken. 
Wanneer u bij een teruggaande toer dezelfde kleur blijft gebruiken, kunt u de draad laten hangen en deze weer 
opnemen wanneer u op hetzelfde punt bij de teruggaande toer bent. Zo steeds bij iedere nieuwe kleur aan 
hechten.  
 

Maak bolletjes van de verschillende kleuren (tip: neem antislipwasknijpers om de bolletjes vast te 

houden) en neem zo min mogelijk draden mee achter het werk langs. Als u aan de goede kant werkt. 

horen alle draden die u gebruikt en meeneemt aan de achterkant te hangen, dus niet zichtbaar. Als u 

aan de achterkant werkt horen alle draden, ook die u meeneemt aan de voorkant, dus zichtbaar te 

zijn. 

Zorg ervoor dat u regelmatig de losse draden afhecht. Dit voorkomt dat u op het laatst veel af moet 

hechten. Gebruikte kleuren voor de deken zijn van de softfun denim de 500 of 503, en de softfun 

2531 en 2532, of als u met de velvet werkt de 857 of 843 en de colourcrafter 1065 en 1027 

Heel veel succes!  
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Aap 

Benodigdheden softfun 2431 en 2470  of cc 1054 en 1064, 

2 bruine oogjes 8mm, vulling, haaknaald 3. 

SNUIT 

Haak met de licht bruin 2 L 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 1 v (=6v) 
2e toer:2 v in elke v (=12v) 
3e toer: 2 v in elke 2e v (=18v) 
4e toer: 2v in elke 3e v (=24v) 
5e   en 6e toer: 24 v  en hecht af 
OOGRANDEN 

Haak met de licht bruin 2 L 

1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 1 v (=6v) 

2e toer: 4x 2v in de volgende vasten, en hecht af, over de 

andere steken wordt niet verder gehaakt. Haak zo ook de 

2e oogrand. 

KOP 

Haak met bruin 2 L 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 1 v (=6v) 
2e toer: 2 v in elke v (=12v) 
3e toer: 2 v in elke 2e v (=18v) 
4e toer: 18v 
5e toer: 2 v in elke 3e v (=24v) 
6e toer: 2 v in elke 4e v (=30v) 
7e toer: 2 v in elke 5e v (=36v) 
8e toer: 2 v in elke 6e v (=42v) 
9e toer: 2 v in elke 7e v (=48v) 
10e toer: 48v 
11e toer: keren 1 st overslaan 2 hv, 39 v 
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12e toer:  keren 1 st overslaan 2 hv, 33 v 
13e toer:  keren 1 st overslaan 2 hv, 27 v 
14e toer: keren 1 st overslaan 2 hv, 21 v  
15e toer: keren 1 st overslaan 2 hv, 15 v 
16e toer: keren 1 st overslaan 2 hv. Haak nu rond 
verder met vasten op iedere vasten , over de 
steken welke net zijn geminderd als volgt, 2v en 
dan bij de verspringing van de steken een toer 
lager insteken, en herhaal dit, zo loopt de 
onderste rand mooi door, zodat deze op de deken 
kan worden genaaid. 
Naai de neus aan de boven kant op de 2e toer en 
dan naar onder, vul deze licht op. De ogen naait u 
boven de neus met een tussenruimte van 2 
steken, en zet de veiligheidsoogjes in het 
middelpunt van de oogranden. 
OREN 

Haak met bruin 2 L 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 1 v (=6v) 
2e toer:2 v in elke v (=12v) 
3e toer: 5 x (1v, 2v inde volgende vasten) en hecht 
af, overgebleven steken vervallen!  
Hecht af, en maak een tweede, naai ze aan de 
zijkant van het hoofd. 

Beer Benodigdheden softfun 2491 en 2470  of 

cc 1004 en 1064, 2 bruine oogjes 8mm, vulling, 
haaknaald 3. 

SNUIT 
Haak met  licht bruin2 L 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 1 v (=6v) 
2e toer:2 v in elke v (=12v) 
3e toer: 3x (2v inde volgende v) 3v, 3x (2v inde volgende v) 3v  (=18v) 
4e en 5e toer: 18v 
Naai met platsteken een neusje en streepje naar onder op de snuit. 
KOP 
Haak met bruin 2 L 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 1 v (=6v) 
2e toer: 2 v in elke v (=12v) 
3e toer: 3x (2v inde volgende v) 3v, 3x (2v inde volgende v) 3v  (=18v) 
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4e toer: 2v in elke 6e v (=21v) 
5e toer: 1v, 4x(2v in v) 6v, 4x(2v in v)   6 v (=29v) 
6e toer: 2 v in elke 9e v (=32v) 
7e toer: 2 v in elke 5e v (=38v) 
8e toer: 2 v in elke 6e v (=44v) 
9e toer: 2 v in elke 7e v (=50v) 
10e toer: 37v keren 
11e toer: 1 st overslaan 2 hv, 40 v 
12e toer:  keren 1 st overslaan 2 hv, 34 v 
13e toer:  keren 1 st overslaan 2 hv, 28 v 
14e toer: keren 1 st overslaan 2 hv, 22 v  
15e toer: keren 1 st overslaan 2 hv, 16 v. Haak nu 
rond verder met vasten op iedere vasten , over de 
steken welke net zijn geminderd als volgt, 2v en 
dan bij de verspringing van de steken een toer 
lager insteken, en herhaal dit, zo loopt de 
onderste rand mooi door, zodat deze op de deken 
kan worden genaaid. 
Naai de snuit aan de boven kant op het 

middelpunt en dan naar onder. Vul deze licht op. 

De ogen 4e toer boven de neus met een 

tussenruimte van 6 steken. 

OREN 
Haak met bruin 2 L 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 1 v (=6v) 
2e toer:2 v in elke v (=12v) 
3e toer: terug keren 12 v  
Hecht af, en maak een tweede, naai ze aan in de 
10e toer en 7 steken tussen de oren.  
Succes 

Giraf 

Benodigdheden softfun 2518, 2491 en 2470  of cc 1081, 1004 en 1064, 2 bruine oogjes 8mm, vulling, 

haaknaald 3. 

KOP 
Haak met de licht bruin 2 L 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 1 v (=6v) 
2e toer:2 v in elke v (=12v) 
3e toer: 12v 
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4e toer: 2v in elke 2e v (18v) 
5e  toer: 18 v 
Ga verder met geel 
6e toer: 6x (1v, 2v in 1 steek, 1v) (24v) 
7e ,8e, 9e en 10e  toer: 24 v 
11e toer: elke 4e steek 2v (30v) 
12e toer: 30 v 
13e toer:  keren 1 st overslaan 2 hv, 24 v 
14e toer: keren 1 st overslaan 2 hv, 21 v  
15e toer: keren 1 st overslaan 2 hv, 18 v 
16e toer: keren 1 st overslaan 2 hv, 15 v 
17e toer: keren 1 st overslaan 2 hv, 12 v 
18e toer: keren 1 st overslaan 2 hv, 9 v 
19e toer: keren 1 st overslaan 2 hv, 6 v. Haak nu rond verder met vasten op iedere vasten , over de 
steken welke net zijn geminderd als volgt, 2v en dan bij de verspringing van de steken een toer lager 
insteken, en herhaal dit, zo loopt de onderste rand mooi door, zodat deze op de deken kan worden 
genaaid. 
 

Ogen tussen toer 10 en 11 met 5 steken ertussen. 

HOORNTJES 

Haak met de licht bruin 6 L 

1 st in de 3e l, 1 v, 1 hv, hecht af en haak zo ook de 2e. Naai deze na de 17e toer met 1 steek er tussen 

boven op de kop. 

OREN 

Haak met geel 2 L 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 1 v (=6v) 
2e toer: 2 x (2 v in de volgende steken) , (1st, 1 dst) in de volgende steek, (1 dst, 
1 st) in de volgende steek, en dan 2 x (2 v in de volgende steken) (= 12 steken) 
Hecht af, en maak een tweede, naai ze naast de hoorntjes. 
NEK 

Haak met geel over de onderste 8 steken als volgt 

3v, 2v in v,2v in v, 3v (10v) 
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10 toeren van 10 v, (als je de nek iets langer wilt, kan je deze met nog 5 toeren verlengen) haak nu 

elke volgende toer met v maar sla steeds de eerste 

steek over, herhaal dit tot er 3 steken over zijn en hecht 

af. 

Naai nu met donker bruin met een platsteek vlekken 

verdeeld over de kop en nek 

 

Veel succes! 

Jaguar 

Benodigdheden softfun 2412, 2491, 2431 en 2518  of cc 

1001,1004 en 1054 en 1081, 2 gele oogjes 8mm, vulling, 

haaknaald 3. 

SNUIT 

Haak met  wit 2 L 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 1 v (=6v) 
2e toer:2 v in elke v (=12v) 
3e toer: 2v in elke 2e v  (=18v) 
4e en 5e toer: 18v 
Naai met platsteken donkerbruin een neusje en streepje naar onder op de snuit. 
KOP 
Haak met geel 2 L 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 1 v (=6v) 
2e toer: 2 v in elke v (=12v) 
3e toer: 3x (2v inde volgende v) 3v, 3x (2v inde volgende v) 3v  (=18v) 
4e toer: 2v in elke 6e v (=21v) 
5e toer: 1v, 5x (2v in v) 6v, 4x (2v in v)   5 v (=30v) 
6e toer: 2 v in elke 5e v (=36v) 
7e toer: 2 v in elke 6e v (=42v) 
8e toer: 42v 
9e toer: 42v haak nog 3 v en keer het werk 
10e toer: 1 st overslaan 2 hv, 28 v 
11e toer: 1 st overslaan 2 hv, 25 v 
12e toer:  keren 1 st overslaan 2 hv, 22 v 
13e toer:  keren 1 st overslaan 2 hv, 19 v 
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14e toer: keren 1 st overslaan 2 hv, 16 v. 
Haak nu rond verder met vasten op 
iedere vasten , over de steken welke net 
zijn geminderd als volgt, 2v en dan bij de 
verspringing van de steken een toer lager 
insteken, en herhaal dit, zo loopt de 
onderste rand mooi door, zodat deze op 
de deken kan worden genaaid. 
Naai de snuit aan de boven kant op 
eerste toer en dan naar onder.  Vul deze 
licht op. De ogen tussen de 5e en 6e toer 
boven de neus met een tussenruimte van 
5 steken. 
OREN 

Haak met geel 2 L 

1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 

1 v (=6v) 

2e toer: 2 x (2 v in de volgende steken) , 

(1st, 1 dst) in de volgende steek, (1 dst, 1 

st) in de volgende steek, en dan 2 x (2 v 

in de volgende steken) (= 12 steken) 

Hecht af, en maak een tweede, naai ze 

aan in de 11e toer en 10 steken tussen de 

oren.  Naai met dubbele draad van beide 

kleuren bruin U vormpjes op de kop. 

Succes 

Jaguar 

Benodigdheden softfun 2412, 2491, 2431 en 2518  of cc 1001,1004 en 1054 en 1081, 2 gele oogjes 

8mm, vulling, haaknaald 3. 

SNUIT 
Haak met  wit 2 L 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 1 v (=6v) 
2e toer:2 v in elke v (=12v) 
3e toer: 2v in elke 2e v  (=18v) 
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4e en 5e toer: 18v 
Naai met platsteken donkerbruin een neusje en streepje naar onder op de snuit. 
KOP 

Haak met geel 2 L 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 1 v (=6v) 
2e toer: 2 v in elke v (=12v) 
3e toer: 3x (2v inde volgende v) 3v, 3x (2v inde volgende v) 3v  (=18v) 
4e toer: 2v in elke 6e v (=21v) 
5e toer: 1v, 5x (2v in v) 6v, 4x (2v in v)   5 v (=30v) 
6e toer: 2 v in elke 5e v (=36v) 
7e toer: 2 v in elke 6e v (=42v) 
8e toer: 42v 
9e toer: 42v haak nog 3 v en keer het werk 
10e toer: 1 st overslaan 2 hv, 28 v 
11e toer: 1 st overslaan 2 hv, 25 v 
12e toer:  keren 1 st overslaan 2 hv, 22 v 
13e toer:  keren 1 st overslaan 2 hv, 19 v 
14e toer: keren 1 st overslaan 2 hv, 16 v. Haak nu rond verder met vasten op iedere vasten , over de 
steken welke net zijn geminderd als volgt, 2v en dan bij de verspringing van de steken een toer lager 
insteken, en herhaal dit, zo loopt de onderste rand mooi door, zodat deze op de deken kan worden 
genaaid. 
Naai de snuit aan de boven kant op eerste toer en dan naar onder.  Vul deze licht op. De ogen tussen 
de 5e en 6e toer boven de neus met een tussenruimte van 5 steken. 
OREN 

Haak met geel 2 L 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 1 v (=6v) 
2e toer: 2 x (2 v in de volgende steken) , (1st, 1 dst) in de volgende steek, (1 dst, 1 st) in de volgende 
steek, en dan 2 x (2 v in de volgende steken) (= 12 steken) 
Hecht af, en maak een tweede, naai ze aan in de 11e toer en 10 steken tussen de oren.  Naai met 
dubbele draad van beide kleuren bruin U vormpjes op de kop. 

Hagedis 

Benodigdheden softfun 2517 en 2412  of cc 2016 en 1001, 2 bruine oogjes 8mm, vulling, haaknaald 

3. 

KOP 
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Haak met de licht groen 2 L 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 1v (=6v) 
2e toer:2 v in elke 2 (=12v) 
3e toer: 12v 
4e toer: 3 x (2 v in de volgende v), 3 v, 3 x (2 v in de 
volgende v), 3v (=18v) 
5e toer: 2v,3x  (2 v in de volgende v), 6 v, 3 x (2 v in de 
volgende v), 4v (=24v) 
6e, 7e  toer: 24 v 
 8e toer:  elke 4e steek 2 v (=30v) 
9e toer: 30 v 
10e toer:  elke 5e  st 2 v (=36v) 
11e, 12e, 13e toer: 36 v 
14e toer: 26v 
Vanaf nu toeren weer keren 
15e toer: 1e steek overslaan, 2 hv, 29 v 
16e toer: 1e steek overslaan, 2 hv, 26 v 
17e toer: 1e steek overslaan, 2 hv, 23 v 
18e toer: 1e steek overslaan, 2 hv, 20v 
19e toer: 1e steek overslaan, 2 hv, 17v 
Haak nu rond verder met vasten op iedere vasten , over de 
steken welke net zijn geminderd als volgt, 2v en dan bij de 
verspringing van de steken een toer lager insteken, en 
herhaal dit, zo loopt de onderste rand mooi door, zodat 
deze op de deken kan worden genaaid. 
OOGBOLLEN 

Haak met wit 2l 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 1 v (=6v) 
2e toer:2 v in elke 2 (=12v) 
3e toer: 12v 
4e toer: 12 v eindig met een hv en in de 1e vasten en hecht af 
Haak zo ook de 2e oogbol, bevestig de veiligheidsogen tussen de 2 e en 3e toer. 
Vul de oogbol licht op en naai de oogbollen op toer 15 tot 18 met 9 steken ertussen. 
 

Neushoorn 

Benodigdheden softfun 2510 of cc 1099, 2 bruine oogjes 8mm, vulling, haaknaald 3. 
KOP 
Haak met de grijze 2 L 
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1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv (=6v) 
2e toer:2 v in elke v (=12v) 
3e toer: 3 x (2 v in de volgende v), 3 v, 3 x (2 v in de 
volgende v), 3v (=18v) 
4e toer: 2v,3x  (2 v in de volgende v), 6 v, 3 x (2 v in de 
volgende v), 4v (=24v) 
5e , 6e, 7e, 8e, 9e toer: 24 v 
10e toer: 3v,3x  (2 v samenhaken), 6 v, 3x (2 v 
samenhaken), 3 v (=18v) 
11e, 12e, 13e toer: 18  
14e toer: 6 x (1v, 2v in de volgende v, 1 v) (=24v) 
15e toer: 24v 
16e toer: 2v in de elke 4 v (=30v) 
17e toer: 2v in de elke 5 v (=36v) 
18e toer: 36 v 
Vanaf deze toer niet meer rond haken, keren! 
19e toer: keren 2 v in elke 6e v, tot 35 st, nu weer keren  
20e toer: 1 st overslaan, 2 hv, 29v 
21e toer: 1 st overslaan, 2 hv, 23 v 
22e toer: 1 st overslaan, 2 hv, 17 v  
23e toer: 1 st overslaan, 2 hv, haak nu rond verder met 
vasten op iedere vasten , over de steken welke net zijn 
geminderd als volgt, 2v en dan bij de verspringing van 
de steken een toer lager insteken, en herhaal dit, zo loopt de onderste rand mooi door, zodat deze 
op de deken kan worden genaaid. 
Zet de ogen tussen de 16e en 17e toer, met in toer 16 - 6 steken tussen de 
ogen. 
OREN 
Deze worden heen en weer gehaakt. Haak aan het eind van de toer een 
losse en keer om. 
1e toer: Haak 2 l. 
2e toer: haak in de eerste losse 2v, 1 st, 2 v en hecht af. 
Haak op deze manier nog een oor. 
Naai de oren langs de achterkant van de kop tussen de 22 en 23e toer, met 
7 steken bovenaan ertussen. 
NEUS 

Haak met de grijze 2 L 
1e toer: 4 v in de 1e l 
2e toer: 4 v  
3e toer: 1 v ,2 v in 1, 1v, 2v in 1 (=6v) 
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4e toer, 6v 
Naai de neus over de 4e tot 6e toer, en naai  tussen de 3e en 4e toer een paarsteken voor de 
neusgaten er zitten onder 4 steken tussen de neusgaten. 

Nijlpaard 

Benodigdheden softfun 2510 of cc 1099, 2 bruine oogjes 8mm, vulling, haaknaald 3. 

KOP 

Haak met de grijze 2 L 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv (=6v) 
2e toer:2 v in elke v (=12v) 
3e toer: 3 x (2 v in de volgende v), 3 v, 3 x (2 v in de volgende v), 3v (=18v) 
4e toer: 2v,3x  (2 v in de volgende v), 6 v, 3 x (2 v in de volgende v), 4v (=24v) 
5e , 6e, 7e, 8e, toer: 24 v 
9e toer: 3v,3x  (2 v samen haken), 6 v, 3x (2 v samen haken), 3 v (=18v) 
10e, 11e toer: 18 v 
12e toer: 2v in elke 3e steek (=24v) 
13e toer: 24v 
14e toer: 2v in de elke 4 v (=30v) 
15e toer: 2v in de elke 5 v (=36v) 
16e toer: 15 v, 3v in 1 v, 5v , 3v in 1 v, 14v (=40v) 
17e toer: 15 v, 3v samen haken, 5v , 3v samen haken, 11v  
Vanaf deze toer niet meer rond haken, keren! 
18e toer: 1 st overslaan, 2 hv, 26v 
19e toer: 1 st overslaan, 2 hv, 23v 
20e toer: 1 st overslaan, 2 hv, 20 v 
21e toer: 1 st overslaan, 2 hv, 17 v, haak nu rond verder met vasten op iedere vasten , over de steken 
welke net zijn geminderd als volgt, 2v en dan bij de verspringing van de steken een toer lager 
insteken, en herhaal dit, zo loopt de onderste rand mooi door, zodat deze op de deken kan worden 
genaaid. 
Zet de ogen tussen de 15e en 16e toer, met in toer 16 - 4 steken tussen de ogen. 
OREN 

Haak met grijs  2 L 
1e toer: in de 1e losse (1v, 1 hst, 1st, 1 dst, 1st, 1hst, 1v en  hecht af. 
Haak op deze manier nog een oor. 
Naai de oren tussen de 18 en 19e toer, met 4 steken bovenaan ertussen. 
Naai de neusgaten over de 2e tot 3e toer, met dubbele draad en platsteek  
 

 Lianen en Bladeren 
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Benodigdheden softfun 2532 en 2531 of cc 1065 en 1027 haaknaald 4 en 7. 

Lianen 

Neem 3 draden van 4m van de donkere kleur en en haaknaald 7 en haak een losse koord. 

Voor de 2e liaan 3 draden van 6 m en haak hier ook een losse ketting van. 

Blad 

Haak met de lichte kleur en haaknaald 4, 25 L 

1e toer: begin in de 2e steek vanaf de haaknaald 

en haak 23 v.en haak in de laatste steek 3 v, ga 

aan de andere kan verder met 19 v.

 

2e toer: werk keren 1e overslaan, 1 hv,3v, 3 hst, 3 st, 3 dst. 2 st, 2 hst, 

2v, 2v in volgende steek, 2v, 2 hst, 2 st, 3dst, 3 st, 3 hst, 3v., 1hv. 

3e toer: keren, 1 steek over slaan, 2 hv, 2 v, 2 hst, 3 st, 4 dst, 1 st, 2 

hst, 7v, 2hst, 1st, 4 dst, 3 st, 2 hst,2v, 2hv, en nog 1 hv aan het 

steeltje, en hecht af!  

Haak deze nog 6 x, en naai deze alleen in het midden, tot de laatste 3 

steken op de deken. 

Naai de lianen, en de bladeren op de deken, naar eigen idee of kijk 

een beetje op onze voorbeelden, wij hebben de bladeren alleen op 

de middelste rij vastgenaaid zodat ze een beetje bol staan (zie ook in 

tekst hier boven}. Deze liggen tegen de opliggende lianen aan. 
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Slang 

Benodigdheden softfun 2535, 2517 en 2427  of cc 2014, 2016 en 1711, 2 bruine oogjes 8mm, vulling, 

haaknaald 3. 

KOP 
Haak met de licht groen 2 L 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 1 v (=6v) 
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2e toer:2 v in elke v (=12v) 
3e toer: 3 x (2 v in de volgende v), 3 v, 3 x (2 v in 
de volgende v), 3v (=18v) 
4e toer: 2v,3x  (2 v in de volgende v), 6 v, 3 x (2 v 
in de volgende v), 4v (=24v) 
donker groen 
5e ,6e, 7e 8e  toer: 24 v 
 9e toer: 4 v, 2 v in volgende v, 3 v, 2v in volgende 
v, 15 v (=26v) 
10e toer: 4 v, 2 v in volgende v, 5 v, 2v in volgende 
v, 15 v (=28v) 
11e toer:  4 v, 2 v in volgende v, 7 v, 2v in 
volgende v, 15 v (=30v) 
12e, 13e, 14e toer: 30 v 
15e toer: 5 v, 2 v samenhaken, 7 v, 2 v 
samenhaken, 14v(=28v) 
16e toer: 28 v hecht af 
Ogen tussen toer 9 en 10 met 4 steken ertussen. 
TONG 

Haak met de oranje 5 L 
1e toer: 3 hv en 1 l, hecht af en naai in het midden 
voor op de kop de gasplitse uiteinden niet aan de 
kop naaien, maar het stukje bij de 3hv 
 
STAART 
Haak met de donker groen 2 L 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 1 v (=6v) 
2e toer: 2 v in elke v (=12v) 
3e toer: 12 v 
4e toer: l groen 12v 
5e toer: d groen  12 v 
6e, 7e toer: l groen 12v 
8e  toer: d groen 8 v keren 

 9e toer: 1e st overslaan 6 v 
10e toer: l groen 1e overslaan 4v  
11e toer:  1e overslaan 2 v 
Haak nu weer rondom vasten zodat het mooi rond wordt. 
TUSSENLIJF 
Haak met de donker groen 3 L 
1e toer: in 2e losse 1v, 1v keren 
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2e toer: 1l, 2v in 1 steek, 2v in 1 steek 
3e toer: l groen 1l, 2v in 1 steek, 2 v, 2 v in 1 steek 
4e toer: 1l, 2v in 1 steek, 4 v,2 v in 1 steek 
5e toer: d groen 1l, 2v in 1 steek, 6 v,2 v in 1 steek 
6e toer: 1l, 2v in 1 steek, 8 v,2 v in 1 steek 
Vanaf nu gaan we rond verder haken 
7e toer:  l groen 12v 
8e toer: 2v in elke 4e v (=15v) 
9e , 10e toer: d groen 15 v 
11e toer: l groen 15v 
12e toer: elke 4e en 5 steek samen haken (=12v) 
13e , 14e toer: d groen 12 v 
15e toer:  niet meer rond haken, l groen 10v 
16e toer: 1 overslaan , 8 v 
17e toer: d groen 1 overslaan, 6 v 
18e toer: 1 overslaan, 4 v 
19e toer: l groen 2 v 
Haak nu rondom vasten, aan zowel het uiteinde als het begin, en haak het tussenlijf nog een keer! 
Deze delen worden met afstand tussen elkaar op de deken genaaid. 
 
 

Rand haken en afwerken. 

Benodigdheden  softfun denim 500 softfun 2532 en 2531 of Velvet 857, cc 1065 en 1027 haaknaald 4  

Zorg eerst dat alles is gehaakt  met de ondergrond kleuren. Ook de bladeren en de lianen, in de rand 

is het niet erg als deze een toer minder zou zijn, als u anders niet uitkomt met de aantallen van de 

bollen. 

1e toer: de ondergrond kleur met vasten en haak in ieder blokje van de deken 3v, in de hoeken haak 

je 2 vasten . 

2e toer: Neem de lichte kleur groen, en haak de graniet steek, dat is 1 v en 1 losse, herhaal dit tot de 

hoek en haak in iedere hoek 1v, 1 l, 1v. 

2e toer: haak vasten in de opening van de lossen, en 1 lossen. Herhaal deze toer steeds. 

Eerste 6 toeren l groen, dan  10 toeren in de donkere kleur. 
 
Hecht af, en werk alle draadjes weg. 
Nu de deken opspannen en onder natte doeken laten drogen. 
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Tijger 

Benodigdheden softfun2412, 2491 en 

2427  of cc 1001,1004 en 1711, 2 gele 

oogjes 8mm, vulling, haaknaald 3. 

SNUIT 
Haak met  wit 2 L 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in 
de 1 v (=6v) 
2e toer:2 v in elke v (=12v) 
3e toer: 2v in elke 2e v  (=18v) 
4e en 5e toer: 18v 
Naai met platsteken een neusje en 
streepje naar onder op de snuit. 
KOP 
Haak met oranje 2 L 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in 
de 1 v (=6v) 
2e toer: 2 v in elke v (=12v) 
3e toer: 3x (2v inde volgende v) 3v, 3x 
(2v inde volgende v) 3v  (=18v) 
4e toer: 2v in elke 6e v (=21v) 
5e toer: 1v, 5x(2v in v) 6v, 4x(2v in v)   5 
v (=30v) 
6e toer: 2 v in elke 5e v (=36v) 
7e toer: 2 v in elke 6e v (=42v) 
8e toer: 42v 
9e toer: 42v haak nog 3 v en keer het werk 
10e toer: 1 st overslaan 2 hv, 28 v 
11e toer: 1 st overslaan 2 hv, 25 v 
12e toer:  keren 1 st overslaan 2 hv, 22 v 
13e toer:  keren 1 st overslaan 2 hv, 19 v 
14e toer: keren 1 st overslaan 2 hv, 16 v. Haak nu rond verder met vasten op iedere vasten , over de 
steken welke net zijn geminderd als volgt, 2v en dan bij de verspringing van de steken een toer lager 
insteken, en herhaal dit, zo loopt de onderste rand mooi door, zodat deze op de deken kan worden 
genaaid. 
Naai de snuit aan de boven kant op eerste toer en dan naar onder.  Vul deze licht op. De ogen tussen 
de 2e en 3e toer boven de neus met een tussenruimte van 5 steken. 
OREN 
Haak met oranje 2 L 
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1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 1 v (=6v) 
2e toer: 2 x (2 v in de volgende steken) , (1st, 1 dst) in de volgende steek, (1 dst, 1 st) in de volgende 
steek, en dan 2 x (2 v in de volgende steken) 
(= 12 steken) 
Hecht af, en maak een tweede, naai ze aan in 
de 11e toer en 10 steken tussen de oren.  
Naai met platsteek strepen op de kop met de 
donker bruin! 
 
  

Yak/Jak 

Benodigdheden softfun 2491 en 2470  of cc 

1004 en 1064, en panda 584, 2 bruine oogjes 

8mm, vulling, haaknaald 3. 

KOP 
Haak met licht bruin 2 L 
1e toer: 6 v in de 1e l, sluit met 1 hv in de 1 v 
(=6v) 
2e toer: 2 v in elke v (=12v) 
3e toer: 3x (2v inde volgende v) 3v, 3x (2v 
inde volgende v) 3v  (=18v) 
4e toer: 18v 
5e toer:  donker bruin 18v 
6e toer: 1v,3x (2v inde volgende v, 1v) 3v, 3x 
(2v inde volgende v, 1v) 2v  (=24v) 
7e en 8e toer: 24v 
9e toer: 1v,3x (2v inde volgende v, 2v) 3v, 3x 
(2v inde volgende v, 2v) 2v  (=30v) 
10e toer: 30 v) 
11e toer: elke 5e steek 2v (=36v) 
12e toer:  36v en 6v en keren 
13e toer: 1 st overslaan 2 hv, 26 v 
14e toer: 1 st overslaan 2 hv, 8v bruin, 6 pandabruin v, 8 bruin v 
15e toer: 1 st overslaan 2 hv, 5v bruin, 6 pandabruin v, 8 bruin v 
16e toer: 1 st overslaan 2 hv, 5v bruin, 6 pandabruin v, 5bruin v 
17e toer: 1 st overslaan 2 hv, 2v bruin, 6 pandabruin v, 5 bruin v. Haak nu rond verder met vasten op 
iedere vasten , over de steken welke net zijn geminderd als volgt, 2v en dan bij de verspringing van 
de steken een toer lager insteken, en herhaal dit, zo loopt de onderste rand mooi door, zodat deze 
op de deken kan worden genaaid. 
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HORENS 
Haak met lichtbruin 2 L 
1e toer: 4 v in de eerste L, 1 hv in de 1e v (=4v) 
2e toer: 4 v 
3e toer: 2 v in elke 2e v. (=6v) 
4e toer: 3v, 3 st (=6v) 
5e toer: 3v, 3 st (=6v) 
6e toer: 6v  
7e toer: 2v in elke 3e vasten (=8v) 
8e toer: 8 v Hecht af! 
Haak nog een hoorn, en naai ze bij de 16e toer, met de panda als tussenruimte.  
OREN 
Haak met donker bruin 2 L 
1e toer: in de 1e losse (1v, 1 hst, 1st, 1 dst, 1st, 1hst, 1v) 

Hecht af, en maak een tweede. naai ze aan onder de horens.  Naai met platsteek de neusgaten op de 

kop met donkerbruin! 

Ogen tussen de10e en 11e toer, en 4 steken ertussen. 

Nu zijn alle onderdelen er, en kan je de dieren op de deken gaan naaien naar eigen inzicht .Vul ze 

licht op, en verdeel de piepjes in de dieren. We hopen dat u veel plezier heeft gehad met het haken 

en dat u nog veel plezier van de deken mag hebben. 

Succes 
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