
Haaktermen: 
L =       Losse 

Hv =       Halve vaste 

V =       Vaste 

(..) x.. =       Alles tussen (..) zo vaak haken als achter x.. 
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Kleur Patroon onderdelen 
Oud roze Lijfje, armen, benen, oren, staart 
Beige Snuit, voetzooltjes 

Om Betty de Beer 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 of 
Stone Washed garen te gebruiken voor dit patroon. 
 
Materialen: 
2,5 mm haaknaald. 
Oud roze en beige garen. 
Schaar. 
Maasnaald. 
Wit vilt. 
1 Nep wimper. 
Fiberfilling. 
 
Betty de Beer is ca. 17 cm hoog wanneer deze  
gehaakt is met Catona of Stone Washed 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. 

 

KINDVRIENDELIJKHEID: 

Gebruik geen nepwimpers en knip voor de ogen  

een ovaal met een gat erin uit het wit vilt en  

bevestig dit tegelijk met de ogen. 

Betty de Beer 
upgrade patroon 
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Oogwit (maak 2x in wit vilt)  

Knip uit het witte vilt 2x de vorm van een kwart maan. 

Plak het witte vilt naast de 12mm oogjes aan de buitenkant vast. 

 

Knip voor de kindvriendelijke ogen 2x een ovaal uit het witte vilt. Knip hier een klein gaatje in. 

Duw de veiligheidsoogjes door de gaatjes heen, en bevestig samen op het hoofd. 

 

 

 

 

 

Oogleden (maak 2x in oud roze garen) 

 

Ronde 1:    Haak een lossenketting van 4 l, draai 

Ronde 2:    2 v in v, 1 v, 2 v in v (5) 

 

Hecht af, laat een lange draad hangen. 

Knip de nepwimper doormidden.  

Lijm op ronde 2 van beide oogleden een halve wimper. Let er op dat de wimpers naar boven gebogen zijn.  

Laat de lijm drogen. 

De plaatsing van de oogleden bepaald de emotie die Betty uitstraalt, u kunt hier ook mee experimenteren.  

Ik heb de oogleden schuin boven de ogen tussen ronde 7 en 12 van het hoofd genaaid. 

 

Voetzooltjes (maak 2x in beige garen) 

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) 

 

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

Naai de voetzooltjes vast tussen ronde 4 en 5 van de voeten. 

 


