
Haaktermen: 
V =       Vaste 

2sam =       2 vasten samen haken 

(..) x.. =       Alles tussen (..) zo vaak haken als achter x.. 
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Kleur Patroon onderdelen 
Zwart Lijfje, armen, benen, oren, neus 
Wit Lijfje, hoofd, snuit, staart 
Groen Bamboe 

Om deze panda te kunnen haken heeft  
u het patroon van Benny de Beer nodig. 
 
Dit ontwerp is nog gemaakt in acryl garen. Ik heb 
hier destijds de gewichten niet van bij gehouden. 
Mijn advies is om Scheepjes Catona garen te  
gebruiken voor dit patroon. 
 
Materialen: 
2,5 mm haaknaald. 
Zwart, wit en groen garen. 
Schaar. 
Maasnaald. 
Zwart vilt. 
Fiberfilling. 
 
Benny de Pandabeer is ca. 17 cm hoog wanneer  
deze gehaakt is met Catona garen. 
 
 

Garen informatie: 

Gebruikt u ander garen? 

Let er dan op dat het uiteindelijke resultaat anders 

kan worden in grootte. Pas de maat van de 

veiligheidsoogjes hier op aan. 

Benny de Pandabeer 
upgrade patroon 
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Lijfje (in wit en zwart garen) 

Begin met wit garen: Haak ronde 1 t/m 27 van het lijfje van Benny de Beer. 

Verander naar zwart garen: Haak ronde 28 t/m 34 van het lijfje van Benny de Beer. 

 

Oren (in zwart garen) 

Haak ronde 1 t/m 5 van de oren van Benny de Beer. 

Ronde 6:    24 v (24) 

 

Druk ronde 6 plat. Haak nu door 2 steken tegelijkertijd heen om de oren dicht te haken.  

Doe dit met 12 vasten. Hecht af, laat een lange draad hangen. 

Naai de oren vast op het hoofd tussen ronde 1 en 13.  

 

Ogen (in zwart vilt) 

Knip uit het zwarte vilt een vorm zoals op de foto.  

Knip een klein gaatje in het vilt zodat de veiligheidsoogjes er 

doorheen kunnen (op de plek van de gele cirkels komen de ogen).  

Houd 7 steken vrij tussen de ogen in plaats van 5. 

 

Bamboe (in groen garen) 

 

Ronde 1:    Haak een magische ring met 6 v (6) 

Ronde 2:    2 v in elke v (12) 

Ronde 3:    Alleen in de achterste lus: 12 v (12) 

Ronde 4-8:    Haak weer in beide lussen: 12 v (12) 

 

Herhaal ronde 3 t/m 8 nu nog 6x. 

Vul tijdens het haken de bamboe met fiberfilling. 

 

Ronde 9:    Alleen in de achterste lus: (2sam) x6 (6) 

 

Hecht af, laat een lange draad hangen. Haal de draad door de voorste lussen van de laatste 6 steken heen en 

trek de laatste ronde dicht. Werk de draad weg. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


