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Dit aanvullend ontwerp is een design van Anja Toonen 

Exclusief verkrijgbaar bij Haakpret. 

© Haakpret

© Haakpret Veghel/ Anja Toonen
Illustraties, ontwerp en beschrijving: Anja Toonen
Auteur: Anja Toonen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.



Dit ontwerp is een aanvulling op het boek Baby Knuffels haken van Anja Toonen.
Met dit ontwerp kunt u van Pieter uit het losse ontwerp een prachtige knuffel maken!

Gebruikte materialen 
Afmeting:  Pieter is 64cm hoog vanaf het puntje van de oren tot de zool van de poot.

Benodigdheden

• Los ontwerp Pieter Paasmand - Anja Toonen (www.haakpret.nl/nl/haakpatronen/losse-
haakpatronen-geprint-in-a5/pasen-ontwerpen-a5/)

• Wasbare vulling (Haakpret.nl/accessoires/vulling)
• Garens zoals hier onder vermeld.

Chunky Chenille – naald 3,5 

• Lijf 4x 40g beige 009
• Voorkant oren, snuit, truitje en zolen 

van de poten 3x 40g gebroken wit 002
• Neus rest bruin 028
• Streep truitje lichtgrijs 2x 40g 095

Overige benodigdheden

• Wimpertjes rest Catona zwart 110
• Safety Eyes set 20mm zwart

Gebruikte technieken
De gebruikte afkortingen zijn beschreven in de basistechnieken. 

Deze zijn te downloaden op www.haakpret.nl onder de knop Haakpret helpt.

• Sluiten van toeren met een halve vaste kan op verschillende manieren.  
Als dit anders gehaakt wordt dan in de beschrijving aangegeven dan zal het haakwerk 

verschuiven en de vorm niet meer kloppen.  
Kijk voor een video over toerwissel op www.haakpret.nl/haakpret helpt.
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Kop met snuit/oren/ogen en neusKop met snuit/oren/ogen en neus
Volg de beschrijving van de kop van Pieter paasmand 
haasje. Kleuren zie gebruikte materialen.

Li jf   L i j f   Basis kleur lijf

1 t/m 16  volg de beschrijving van het lijf van Pieter 
Paasmand. Kleurwissel naar wit voor het truitje.

17 92v, sluit de toer met 1hv op de eerste gehaakte 
vaste.

Vanaf hier sluit en start je de toeren volgens de 
rechtverlopende manier. 
Dat betekent dat je de eerste vaste van de nieuwe toer in 
dezelfde vaste haakt sla de startlosse uit komt.
Daarmee bereik je dat de streepjes mooi doorlopen en de toerwissel min of meer 
verticaal recht verloopt.

18 haak alleen op de achterste lussen; 92v
Kleurwissel naar lichtgrijs, vanaf hier telkens 2 toeren lichtgrijs, twee toeren wit haken.

19 t/m 21  92v
22 71v – 1vm – 13v – 1vm – 4v  /90
23 8v – 1vm – 4v – 1vm – 36v – 1vm –   
  4v – 1vm – 18v – 1vm – 10v  /85
24 10v – 1vm – 4v – 1vm – 28v – 1vm   
  – 4v – 1vm – 31v  /81
25 5v – 1vm – 5v – 2x (1vm – 15v) –   
  1vm – 5v – 1vm – 26v  /76
26 7v – 1vm – 37v – 1vm – 28v  /74
27 18v – 1vm – 14v – 1vm – 38v  /72
28 8v – 2x (1vm – 15v) – 1vm – 28v    
  /69
29 16v – 1vm – 15v – 1vm – 34v  /67
30 12v – 1vm – 21v – 1vm – 30v  /65
31 16v – 1vm – 11v – 1vm – 34v  /63
32 21v – 1vm – 40v  /62
33 14v – 1vm – 12v – 1vm – 32v  /60
34 3v – 1vm – 33v – 1vm – 20v  /58

35 8v – 4x (1vm – 4v) – 1vm – 24v  /53
36 1v – 1vm – 31v – 1vm – 17v  /51,   
  vullen
37 5v – 1vm – 7v – 1vm – 4v – 1vm –   
  7v – 1vm – 12v – 1dv – 7v  /48
38 1v – 1vm – 6v – 1vm – 9v – 1vm –   
  6v – 1vm – 18v  /44
39 3v – 4x (1vm – 4v) – 1vm – 6v – 1dv  
  – 5v – 1vm – 1v  /39
40 2v – 2x (1vm – 7v) – 1vm – 17v  /36
41 2v – 3x (1vm – 3v) – 1vm – 17v  /32
42 23v – 1vm – 7v  /31
43 1v – 1vm – 12v – 1vm – 14v  /29
44 4x (1vm – 4v) – 1vm – 3v  /24,   
  vullen
45 6x (1vm – 2v)  /18
46 6x (1v – 1vm)  /12
47 6x (1vm)  /6, afhechten.

Haal de draad door de 6 voorste lussen en trek deze aan.
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Boordje aan het truitje
Hecht met wit aan op een willekeurige voorste lus van toer 17 en haak op de 92 voorste 
lussen.
1 t/m  3  1l – 92v, sluit de toer met 1hv op de eerste gehaakte vaste.

Afhechten.

Speld en zet de kop vast op het lijf.

Pootjes  bovenPootjes  boven
1 t/m 15  volg de beschrijving van Pieter paasmand 

Kleurwissel naar wit voor het truitje.

16 8v – 1vm – 9v  /18, sluit de toer met 1hv op de eerste gehaakte vaste.
Vanaf hier sluit en start je de toeren volgens de rechtverlopende manier, zoals bij het lijf.

17 haak alleen op de achterste lussen; 1l – 18v
Kleurwissel naar lichtgrijs, vanaf hier telkens 2 toeren lichtgrijs, twee toeren wit haken.

18 t/m 25  volg de beschrijving van   
  Pieter Paasmand
26 t/m 33  14v, tussentijds vullen
34 2v – 3x (1vm – 2v)  /11

35 3x (1vm – 1v) – 1vm  /7 
Afhechten 
Haal de afhechtdraad door de 7 voorste 
lussen en trek deze aan.

Boordje aan de mouw
Hecht met wit aan op een willekeurige voorste lus van toer 16 en haak op de 18 voorste 
lussen.
1 t/m 3  1l – 18v, sluit de toer met 1hv op de eerste gehaakte vaste.

Afhechten.

De vorm van het handje is goed wanneer de bocht aan de kant van de “vingers” naar 
voren wijst. In deze houding de laatste toer van het pootje vastzetten op 2 toeren onder 
de nek op het lijf.
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Pootjes  onderPootjes  onder
Start met wit voor de zool

1 25l
2 start in de 2e losse vanaf de naald; 1dv – 13v – 9hst – (3hst in 1) – haak verder op de  
  andere kant van de lossenketting; (3hst in 1) – 9hst – 13v – 1dv  /54, markeren en  
  verder rond haken
3 2x (1dv) – 10v – 13hst – 5x (2hst in 1) – 13hst – 10v – 1dv  /62

In de volgende toer herhaal je het vermelde aantal keren wat tussen de *-* tekens staat.
4 1dv – 1v – 1dv – 7v – 17hst – 4x *(2hst in 1) – 1hst* – (2hst in 1) – 17hst – 7v – 1dv –  
  1v  /70

Kleurwissel naar de kleur van het lijf.
5 24v – 9hst – 2x *(2hst in 1) – 3hst* –  
  (2hst in 1) – 9hst – 19v  /73
6 15v – 49hst – 9v  /73
7 1v – 1vm – 27v – 4x (1vm – 2v) – 1vm  
  – 25v  /67
8 23v – 1vm – 2v – 5x (1vm – 1v) – 1vm  
  – 2v – 1vm – 19v  /59
9 24v – 4x (1vm – 1v) – 1vm – 21v  /54

10 25v – 4x (1vm) – 21v  /50
11 11v – 1vm – sla 28v over en haak   
  verder op de 29e vaste vanaf de   
  naald; 1vm – 7v  /20
12 11v – 1vm – 7v  /19
13 11v – 1vm – 6v  /18
14 + 15  18v
16 11v – 1vm – 5v  /17

Sluit de opening aan de bovenkant van de voet en vul de voet.

17 t/m 44  17v, tussentijds vullen tot ongeveer 3cm vanaf de laatste toer
45 1v – 2x (1vm) – 4v – 2x (1vm) – 4v  /13, afhechten

Vouw de laatste toer van het beentje plat op de plek van de minderingen en sluit het been.
Zet de laatste plat gevouwen toer vast op toer 5-6 aan de achterkant van toer 1 van het lijf 
met ongeveer 4cm tussen beide beentjes in.

Staar tjeStaar tje
Volg de beschrijving van Pieter paasmand haas.
Vul het staartje en zet het middenachter op het lijf vast, 3 toeren vanaf onderkant truitje.
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Meer moois haken van Haakpret?                 

Ga helemaal los met alle titels en werkbeschrijvigingen van Anja Toonen!



Veel creativiteit en Haakpret gewenst!

Make it your own by Anja Toonen

Alle boeken, ontwerpen én materialen van Haakpret zijn te vinden op:

www.haakpret.nl
info@haakpret.nl

facebook.com/haakpret
instagram.com/haakpret

etsy.com/HaakpretNL

© Haakpret

Meer moois haken?
Alle losse ontwerpen van   

Anja Toonen zijn exclusief verkrijgbaar bij
www.haakpret.nl/losse-haakpatronen


