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Konijntje 
 
Materiaal: 
King Cotton 
55% polyacryl – 45% katoen 
10cm x 10cm = 14 steken en 20 toeren 
50 gram = 78 meter 
 
Hoogte 38cm 
 
ca. 250 gram = 3 witte en 2 rode bolletjes 
 
Haaknaald 5 voor een stevig resultaat, deze 
katoen is geschikt voor naalden 6 – 7. 
 
Garenkosten € 16.25 
Vulling 500 gram € 7.95 
 
l=losse  v=vaste 
 
Kop: 
Maak met wit een lus, haak 2 l en sluit de ring met een vaste in de 1e l. Je hebt eigenlijk geen 
einde van een toer, dus is het constant tellen en turven. Het wordt per toer beschreven, maar een 
toer wordt niet gesloten. Dus als je afgeleidt wordt, kun je niet zomaar zien waar je gebleven bent, 
dus goed opletten! 
 
Toer 1: haak  6 v in de ring 
Toer 2: haak  2 v in elke v (=12 v) 
Toer 3: haak  2 v in elke 2e v (= 18 v) 
Toer 4: haak  2 v in elke 3e v (= 24 v) 
Toer 5: haak  2 v in elke 4e v (= 30 v) 
Toer 6: haak  2 v in elke 5e v (= 36 v) 
Toer 7: haak  2 v in elke 6e v (= 42 v) 
Toer 8: haak  2 v in elke 7e v (= 48 v) 
Toer 9: haak 48 v 
Toer 10: haak 2 v in elke 8e v (= 54 v) 
Toer 11 t/m 18: 54 v 
Toer 19: haak elke 8e en 9e v samen (= 48 v) 
Toer 20: haak 48 v 
Toer 21: haak elke 7e en 8e v samen (= 42 v) 
Toer 22: haak 42 v 
Toer 23: haak elke 6e en 7e v samen (= 36 v) 
Toer 24: haak elke 5e en 6e v samen (= 30 v) 
Toer 25: haak elke 4e en 5e v samen (= 24 v) 
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Toer 26: haak elke 3e en 4e v samen (= 18 v) 
Vul nu de bal al op. 
Toer 27: haak elke 2e en 3e v samen (= 12 v_ 
Toer 28: haak elke 2 v samen (= 6 v) 
 
Hecht de draad af, haal deze met een naald door de 6 steken en trek aan. Kop is klaar. 
 
Lijf: 
Maak met rood een lus, haak 2 l en sluit de ring met een v in de 1e l. 
Toer 1: haak  6 v in de ring 
Toer 2: haak  2 v in elke v (=12 v) 
Toer 3: haak  2 v in elke 2e v (= 18 v) 
Toer 4: haak  2 v in elke 3e v (= 24 v) 
Toer 5: haak  2 v in elke 4e v (= 30 v) 
Toer 6: haak  2 v in elke 5e v (= 36 v) 
Toer 7: haak  2 v in elke 6e v (= 42 v) 
Toer 8: haak  2 v in elke 7e v (= 48 v) 
Toer 9: haak 48 v 
Toer 10: haak 2 v in elke 8e v (= 54 v) 
Toer 11: 54 v 
Toer 12: haak 2 v in elke 9e v (= 60 v) 
Toer 13 t/m 24: haak 60 v 
Toer 25: haak elke 9e en 10e v samen (=54 v) 
Toer 26: haak 54 v 
Toer 27: haak elke 8e en 9e v samen (= 48 v) 
Toer 28: haak 48 v 
Toer 29: haak elke 7e en 8e v samen (= 42 v) 
Toer 30: haak elke 6e en 7e v samen (= 36 v) 
Toer 31: haak elke 5e en 6e v samen (= 30 v) 
Toer 32: haak elke 4e en 5e v samen (= 24 v) 
Toer 33: haak elke 3e en 4e v samen (= 18 v) 
Vul nu de bal al op. 
Toer 34: haak elke 2e en 3e v samen (= 12 v) 
Toer 35: haak elke 2 v samen (= 6 v) 
 
Hecht de draad af, haal deze met een naald door de 6 steken en trek aan. Het lijf is klaar. 
 
Voetjes: 
Maak met wit een lus, haak 2 l en sluit de ring met een v in de 1e l. 
Toer 1: haak  6 v in de ring 
Toer 2: haak  2 v in elke v (=12 v) 
Toer 3: haak  2 v in elke 2e v (= 18 v) 
Toer 4: haak  2 v in elke 3e v (= 24 v) 
Toer 5: haak 24 v 
Toer 6: haak  2 v in elke 4e v (= 30 v) 
Toer 7: haak  2 v in elke 5e v (= 36 v) 
Toer 8: haak  36 v 
Toer 9: haak elke 5e en 6e v samen (= 30 v) 
Toer 10: haak elke 4e en 5e v samen (= 24 v) 
Toer 11: haak 24 v 
Toer 12: haak elke 3e en 4e v samen (= 18 v) 
Hecht af en maak een 2e voetje op dezelfde manier. 
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Oortjes: 
Maak met wit een lus, haak 2 l en sluit de ring met een v in de 1e l. 
Toer 1: haak  6 v in de ring 
Toer 2: haak  2 v in elke v (=12 v) 
Toer 3: haak  2 v in elke 2e v (= 18 v) 
Toer 4 t/m 16: haak 18 v 
Toer 17: haak elke 2e en 3e v samen (=12 v) 
Toer 18: haak elke 2 v samen (=6 v) 
Hecht de draad af, haal deze met een naald door de 6 steken en trek aan. Het oortje is klaar. 
Maak nog een oortje op dezelfde manier. 
 
Armpjes: 
Maak met wit een lus, haak 2 l en sluit de ring met een v in de 1e l. 
Toer 1: haak  6 v in de ring 
Toer 2: haak  2 v in elke v (=12 v) 
Toer 3: haak  2 v in elke 2e v (= 18 v) 
Toer 4 en 5: 18 v 
Toer 6 t/m 10: ga nu verder met rood, 18 v 
Vul het armpje nu op. 
Toer 11: haak elke 2e en 3e v samen (=12 v) 
Toer 12: haak elke 2 v samen (=6 v) 
Hecht de draad af, haal deze met een naald door de 6 steken en trek aan. Het armpje is klaar. 
Maak nog een armpje op dezelfde manier. 
 
 
Afwerking:  
Naai het konijn in elkaar. De voetjes zijn open, deze licht opvullen en langs de opening 
vastnaaien. Met stukje zwart garen oogjes en mond mazen. 
 
Veel succes Pia………………… 
 
 
 
 


