
 

Deze basis granny square is gemaakt steken van 3 stokjes. Bij de eerste steek altijd eerst 3 
losse en daarna 2 stokjes. Op de hoekje doe je 2 steken met daartussen 2 losse. Tussen 
elke steek zit een losse.  

 

  



 

Je gaat door tot je 12 rond bent geweest. Daarna 
haak je nog een ronde maar dan met alleen vaste, 
in de hoekjes haak je 2v. 

Hoofd 

1.Haak 6v in de magische ring (6) 
2.Haak 2v in elke v (12) 
3.Haak 2v in elke 2e v (18) 
4.Haak 2v in elke 3e v (24) 
5.Haak 2v in elke 4e v (30) 
6.Haak 2v in elke 5e v (36) 
7.Haak 2v in elke 6e v (42) 
8-14.Haak alle (42) 
15.Haak elke 6e en 7e samen (36) 
16.Haak elke 5e en 5e samen (30) 
17.Haak elke 4e en 5e samen (24) 
18.Haak elke 3e en 4e samen (18) 
Vul op. 
19.Haak elke 2e en 3e samen (12) 
20.Haak elke 1e en 2e samen (6) 
Hecht af. 

Slurf 

1.Haak 5v in de magische ring (5) 
2.Haak 2v in elke v (10) 
3-4.Haak alle (10) 
5-7.Haak 5hst, 5v (10) 



8.Haak 1v, 2hst, 2hst in volgende 2v, 2hst, 3v 
(12) 
9-10.Haak 1v, 6hst, 5v (12) 
11.Haak 1v, 4hst, 2hst in de volgende 2v, 2hst, 
3v (14) 
12.Haak 2v, 10hst, 2v (14) 
13.Haak 3v, 3hst, 2hst in de volgende 4v, 2hst, 
2v (18) 
14.Haak 3v, 12hst, 3v (18) 
Hecht af en vul op. Laat genoeg draad over. 

Oren 

1.Haak 6v in de magische ring (6) 
2.Haak 2v in elke v (12) 
3.Haak 2v in elke 2e v (18) 
4.Haak 2v in elke 3e v (24) 
5.Haak 2v in elke 4e v, stop na 25v 
Hecht af. 

Armen 

1.Haak 6v in de magische ring (6) 
2.Haak 2v in elke v (12) 
3.Haak 2v in elke 2e v (18) 
Verander van kleur. 
4.Haak alle in de achterste lussen (18) 
5-8.Haak alle (18) 
9.Haak elke 5e en 6e samen (15) 
10-12.Haak alle (15) 
13.Haak elke 4e en 5e samen (12) 
14-15.Haak alle (12) 
16.Haak beide kanten samen met 6v 
Hecht af en vul op. Laat genoeg draad over. 

Afwerking 

Zet alles in elkaar en borduur de ogen met 
zwart 

 

 


