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BENODIGDHEDEN 

▪ Haaknaald 2,5mm 

▪ Borduurnaald 

▪ Vulling  

▪ Steekmarkeerder  

▪ Kopspelden 

▪ Eventueel veiligheidsoogjes  

▪ Rammelkraal  

▪ Katoengaren hoofdkleur en zwart. 

▪ Wit fluffy garen 
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Hoofd 
Gebruik de hoofdkleur en maak een MR. 

1 6V in de MR 6 

2 2V in elke V 12 

3 1V, 2V in de volgende V (6x) 18 

4 1V, 2V in de volgende V, 1V (6x) 24 

5 3V, 2V in de volgende V (6x) 30 

6 2V, 2V in de volgende V, 2V (6x) 36 

7 11V, 2V in de volgende V (3x) 39 

8 1V in elke V 39 

9 12V, 2V in de volgende V (3x) 42 

10-11 1V in elke V 42 

12 6V, 2V in de volgende V (6x) 48 

13-15 1V in elke V 

Als je gebruik wilt maken van veiligheidsogen, plaats deze 

dan tussen toer 11 en 12, met 8V er tussen. 

48 

16 2V, 2V samen haken (12x) 36 

17 1V, 2V samen haken (12x) 24 

18 2V samen haken (12x) 12 

19 1V in elke V 12 

20 2V samen haken (6x) 

Hecht af en werk de draad weg. 

6 

 

Lijf 
Gebruik de hoofdkleur en maak een MR. 

1 6V in de MR 6 

2 2V in elke V 12 

3 1V, 2V in de volgende V (6x) 18 

4 1V, 2V in de volgende V, 1V (6x) 24 

5 3V, 2V in de volgende V (6x) 30 

6 2V, 2V in de volgende V, 2V (6x) 36 

7 -11 1V in elke V 36 

12 10V, 2V samen haken (3x) 33 

13 1V in elke V 33 

14 9V, 2V samen haken (3x) 30 

15 1V in elke V 

Vul het lijfje alvast op en plaats de rammelkraal in het lijf. 

30 

16 3V, 2V samen haken (6x) 24 

17 -18 1V in elke V 24 

19 1V, 2V samen haken, 1V(6x) 18 

20 1V in elke V 18 

Gebruikte afkortingen 

L = Losse 

KL = Keerlosse 

V = Vaste 

ST = Stokje 

MR = Magische ring 

HST = Half stokje 

HV = Halve vaste 
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21 1V, 2V samen haken (6x) 

Hecht af en laat een lange draad hangen. Vul het lijf stevig 

op en naai het lijfje vast aan het hoofd. 

12 

Pootjes 
Maak er 4. Gebruik de hoofdkleur en maak een MR. 

1 6V in de MR 6 

2 2V in elke V 12 

3-13 1V in elke V 

Hecht af en laat een lange draad hangen. Vul de pootjes 

licht op. Naai de voorpoten een beetje schuin omhoog vast 

aan het lijf. Plaats als je wil een houten ring tussen de 

voorpootjes en haal de draad door de pootjes naar boven. 

Maak een strakke knoop in de draden en werk deze weg. De 

achterpoten naai je horizontaal aan het lijf, iets verder naar 

achteren, zodat ze tegen elkaar aan komen. Maak deze op 

dezelfde manier als de voorpootjes aan elkaar vast. 

12 

Oren 
Maak er 2. Gebruik de hoofdkleur en maak een MR. 

1 6V in de MR 6 

2 2V in elke V 12 

3 1V, 2V in de volgende V (6x) 18 

4 1V, 2V in de volgende V, 1V (6x) 24 

5 7V, 2V in de volgende V (3x) 27 

6 -7 1V in elke V 27 

8 7V, 2V samen haken (3x) 24 

9 4V, 2V samen haken (4x) 

Hecht af en laat een lange draad hangen. 

20 

Binnenkant oren 
Gebruik fluffy garen (bijvoorbeeld scheepjes softy of yarn and colors furry) en 

haaknaald 3,5 of 4. Maak 8V in een magische ring. Sluit met een HV en laat 

een lange draad hangen. Maak er 2. Vouw de oren dubbel en naai de 

binnenkant hierin. Naai vervolgens de oren aan het hoofd vast, ter hoogte van 

toer 4 t/m 12. Buig de oren hierbij een beetje rond. 
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Neus 
Gebruik antraciet grijs of zwart garen en maak een MR. 

1 8V in de MR 8 

2 2V, 3V in de volgende V, 2V in de volgende V, 3V in de 

volgende V, 2V, 3V in de volgende V. 

15 

3 Haak alleen in de achterste lus. 1V in elke V. Hecht af met 

een HV en laat een lange draad hangen. Naai de neus iets 

onder het midden van het hoofd vast. 

15 

Ogen en wangen 
Als je geen veiligheidsoogjes hebt gebruik, borduur dan met zwart garen de 

ogen in een boogje verdeeld over 2 toeren. Als je het leuk vindt kun je er nog 

een wimper bij maken. 

Borduur met roze garen 2 wangen, 1 toer onder de oogjes. 

En klaar is je koala! 


