
Haaktermen: 
L =       Losse 

Hv =       Halve vaste 

V =       Vaste 

2sam =       2 vasten samen haken 

(..) x.. =       Alles tussen (..) zo vaak haken als achter x.. 
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Kleur Patroon onderdelen 
822 Brown Agate Lichaam 
831 Axinite Snuit 
110 Jet Black Neus 

Materialen: 
2,5 mm haaknaald. 

Scheepjes Stone Washed 822 Brown Agate. (20 gr) 

Scheepjes Stone Washed 831 Axinite. (restje) 

Scheepjes Catona 110 Jet Black. (restje) 

9 mm veiligheidsoogjes of zwart (borduur) garen. 

Rammelschijfje. 

Schaar. 

Fiberfilling. 

Maasnaald. 

 

De rammelaar wordt ca. 13 cm hoog. 

 

 

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 Beer 
rammelaar patroon 
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Hoofd (in Stone Washed 822 Brown Agate) 

Haak om de lossenketting heen. 

 

Ronde 1:    Haak een lossenketting van 5 l 

Ronde 2:    1 v in de 2e l vanaf de haak, 2 v, 3 v in de laatste l, ga door naar de andere kant,  

     2 v, 2 v in v (10) 

Ronde 3:    2 v in v, 2 v, (2 v in v) x3, 2 v, (2 v in v) x2 (16) 

Ronde 4:    1 v, 2 v in v, 2 v, (1 v, 2 v in v) x3, 2 v, (1 v, 2 v in v) x2 (22) 

Ronde 5:    2 v, 2 v in v, 2 v, (2 v, 2 v in v) x3, 2 v, (2 v, 2 v in v) x2 (28) 

Ronde 6:    3 v, 2 v in v, 2 v, (3 v, 2 v in v) x3, 2 v, (3 v, 2 v in v) x2 (34) 

Ronde 7:    34 v (34) 

Ronde 8:    4 v, 2 v in v, 2 v, (4 v, 2 v in v) x3, 2 v, (4 v, 2 v in v) x2 (40) 

Ronde 9-12:    40 v (40) 

Ronde 13:    4 v, 2sam, 2 v, (4 v, 2sam) x3, 2 v, (4 v, 2sam) x2 (34) 

Ronde 14:    34 v (34) 

Ronde 15:    3 v, 2sam, 2 v, (3 v, 2sam) x3, 2 v, (3 v, 2sam) x2 (28) 

Ronde 16:    2 v, 2sam, 2 v, (2 v, 2sam) x3, 2 v, (2 v, 2sam) x2 (22) 

Ronde 17:    1 v, 2sam, 2 v, (1 v, 2sam) x3, 2 v, (1 v, 2sam) x2 (16) 

 

Hecht af, laat een lange draad hangen. 

Plaats de ogen tussen ronde 6 en 7. Houd 4 steken vrij tussen de ogen. 

LET OP: Borduur de oogjes met zwart (borduur)garen wanneer u de rammelaar aan een baby geeft. 

Let er op dat de ogen evenwijdig staan aan de lossenketting. 

Vul het hoofd met fiberfilling en een rammelschijfje. 

  

Snuit (in Stone Washed 831 Axinite) 

Haak om de lossenketting heen. 

 

Ronde 1:    Haak een lossenketting van 5 l 

Ronde 2:    1 v in de 2e l vanaf de haak, 2 v, 3 v in de laatste l, ga door naar de andere kant,  

     2 v, 2 v in v (10) 

Ronde 3:    2 v in v, 2 v, (2 v in v) x3, 2 v, (2 v in v) x2 (16) 

Ronde 4:    1 v, 2 v in v, 2 v, (1 v, 2 v in v) x3, 2 v, (1 v, 2 v in v) x2 (22) 

Ronde 5-7:     22 v (22) 

 

Hecht af, laat een lange draad hangen, vul de snuit met fiberfilling. 

Naai de snuit op het hoofd tussen ronde 6 en 14. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Neus (in Catona 110 Jet Black)  

 

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

 

Hecht af met een hv, laat een lange draad hangen.   

Naai de neus boven op de snuit tussen ronde 3 en 5 van de snuit. 
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Oren (in Stone Washed 822 Brown Agate)  

 

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

Ronde 2:    2 v in elke v (12)  

Ronde 3:    (1 v, 2 v in v) x6 (18)  

Ronde 4:     18 v (18)  

 

Druk ronde 4 plat. Haak nu door 2 steken tegelijkertijd heen om het oor dicht te haken, doe dit met 9 vasten. 

Hecht af, laat een lange draad hangen. 

Naai de oren op het hoofd tussen ronde 1 en 9. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
    Voorbeeld van samen haken bij Bizzzy de Bij. 

 

 

Ring (in Stone Washed 822 Brown Agate)  

Vul de ring al hakend met fiberfilling. 

 

Ronde 1:    Haak een lossenketting van 12 l, haak 1 hv in de 1e l om een ring te maken (12) 

Ronde 2-51:    12 v (12) 

 

Hecht af, laat een lange draad hangen. 

Naai ronde 1 en ronde 51 van de ring aan elkaar vast. 

Naai ronde 17 van het hoofd vast bij de aanhechting van ronde 1 en 51  

van de ring. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


