
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 
Groen Steel, bladeren 
Licht bruin Gezicht 
Bruin Aarde 
Geel Bloembladeren 

Materialen: 
De juiste haaknaald voor uw gekozen garen. 

Garen: Groen, licht bruin, bruin, geel. 

Borduurgaren: zwart, wit, groen. 

Schaar. 

Maasnaald. 

Fiberfilling. 

Bloempot. (koop deze achteraf in de juiste maat) 

Dik ijzerdraad. 

Nijptang. 

Zwart vilt. 

 

Deze vertaling is gemaakt door Amigurumi Designs 

by Dani vanaf een gratis patroon van J.H. Winter. 

Deze vertaling mag niet onderling gedeeld worden. 

Deel alleen de link naar dit patroon. 

Dit patroon is vertaald met toestemming van de 

ontwerpster. 

 

Maak eerst alle onderdelen van de zonnebloem. 

Op het einde staan videolinken en een pdf link voor 

het in elkaar zetten en het maken van het gezicht. 

 

Zonnebloem 
vertaling patroon 

VERTAALD DOOR: 
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Hoofd (in groen en licht bruin garen) 
Haak het volgende onderdeel 1x in groen en 1x in licht bruin garen. 

 

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:    (2 v, 2 v in v) x6 (24) 

Ronde 5:    (3 v, 2 v in v) x6 (30) 

Ronde 6:    (4 v, 2 v in v) x6 (36) 

Ronde 7:    (5 v, 2 v in v) x6 (42) 

Ronde 8:    (6 v, 2 v in v) x6 (48) 

Ronde 9:    4 v, (2 v in v, 1 v) x3, 18 v, (2 v in v, 1 v) x3, 14 v (54) 

Ronde 10:    4 v, (2 v in v, 2 v) x3, 18 v, (2 v in v, 2 v) x3, 14 v (60) 

Ronde 11:    60 v (60) 

 

Hecht af met een hv.  Laat een lange draad hangen aan het groene hoofddeel. 

  

Steel (in groen garen) 
Begin met een lange draad. Een video voor het sluiten van de lossenketting: https://youtu.be/zzXXciGcNOM 

 

Ronde 1:    Haak een lossenketting van 6 l. Sluit de ketting met een hv in de 1e l (6) 

Ronde 2-18:    6 v (6) 

 

Hecht af met een hv. Laat een lange draad hangen. 

 

Bloembladeren (maak 13x in geel garen) 
 

Ronde 1:    Haak een magische ring met 4 v (4) 

Ronde 2:    2 v in elke v (8) 

Ronde 3:    (1 v, 2 v in v) x4 (12) 

Ronde 4:    (2 v, 2 v in v) x4 (16) 

Ronde 5:    16 v (16) 

Ronde 6:    (2 v, 2sam) x4 (12) 

Ronde 7-8:    12 v (12) 

Ronde 9:    (1 v, 2sam) x4 (8) 

Ronde 10:    8 v (8) 

 

Hecht af met een hv. Laat een lange draad hangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zzXXciGcNOM
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Bladeren (maak 3x in groen garen) 
 

Ronde 1:    Haak een magische ring met 4 v (4) 

Ronde 2:    (1 v, 2 v in v) x2 (6) 

Ronde 3:    (2 v, 2 v in v) x2 (8) 

Ronde 4:    (3 v, 2 v in v) x2 (10) 

Ronde 5:    (4 v, 2 v in v) x2 (12) 

Ronde 6:    (5 v, 2 v in v) x2 (14) 

Ronde 7:    (6 v, 2 v in v) x2 (16) 

Ronde 8:    (6 v, 2 v in v, 2 v in v) x2 (20) 

Ronde 9:    7 v, (2 v in v) x2, 8 v, (2 v in v) x2, 1 v (24) 

Ronde 10:    24 v (24) 

Ronde 11:    9 v, (2 v in v) x2, 10 v, (2 v in v)x2, 1 v (28) 

Ronde 12-16:    28 v (28) 

Ronde 17:    (5 v, 2sam) x4 (24) 

Ronde 18:    (4 v, 2sam) x4 (20) 

Ronde 19:    (3 v, 2sam) x4 (16) 

Ronde 20:    (2 v, 2sam) x4 (12) 

Ronde 21:    (1 v, 2sam) x4 (8) 

Ronde 22:    (2 v, 2sam) x2 (6) 

Ronde 23-24:    6 v (6) 

 

Hecht af met een hv. Laat een lange draad hangen. 

 

Aarde bal onderkant (in bruin garen) 
 

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:    (2 v, 2 v in v) x6 (24) 

Ronde 5:    (3 v, 2 v in v) x6 (30) 

Ronde 6:    ACL: 30 v (30) 

Ronde 7:    30 v (30) 

Ronde 8:    (4 v, 2 v in v) x6 (36) 

Ronde 9-10:    36 v (36) 

Ronde 11:    (5 v, 2 v in v) x6 (42) 

Ronde 12-13:    42 v (42) 

Ronde 14:    (6 v, 2 v in v) x6 (48) 

Ronde 15-16:    48 v (48) 

 

Hecht af met een hv. Werk de draad weg. 

 

Aarde bal bovenkant (in bruin garen) 
 

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:    (2 v, 2 v in v) x6 (24) 

Ronde 5:    (3 v, 2 v in v) x6 (30) 

Ronde 6:    (4 v, 2 v in v) x6 (36) 

Ronde 7:    (5 v, 2 v in v) x6 (42) 

Ronde 8:    (6 v, 2 v in v) x6 (48) 

 

Hecht af met een hv. Laat een lange draad hangen. 
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In elkaar zetten van de zonnebloem: 
 

In de volgende video wordt met een duidelijke tutorial uitgelegd hoe de zonnebloem in elkaar wordt gezet, 

hiervoor hoeft u geen Engels te kunnen: 

https://www.youtube.com/watch?v=J4xx6r9ZJ9s&feature=youtu.be  

 

PDF met duidelijke foto’s voor het in elkaar zetten van de zonnebloem: 

https://blog.jhwinter.com/wp-content/uploads/2016/02/Happy.Sunflower.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Video’s voor het maken van het gezicht: 

De ogen zijn 2 grote ovalen van zwart vilt. 

https://youtu.be/ieyIRabSJmw?list=PLjztSKcHL3EFewQ5TG5890jVFdH4N0gHz 

https://youtu.be/erYpCEQFGjM?list=PLjztSKcHL3EFewQ5TG5890jVFdH4N0gHz 
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