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BENODIGDHEDEN 

▪ Haaknaald 2,5mm 

▪ Borduurnaald 

▪ Vulling  

▪ Steekmarkeerder  

▪ Kopspelden 

▪ Veiligheidsoogjes 6mm 

▪ Rammelkraal  

▪ Katoengaren 
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Gebruikte afkortingen 

L = Losse 

KL = Keerlosse 

V = Vaste 

ST = Stokje 

MR = Magische ring 

HST = Half stokje 

HV = Halve vaste 

Gezicht 
Gebruik crèmekleur 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) 

HV en hecht af. Laat een lange draad over.  

24 

Hoofd en lijf 
Gebruik de hoofdkleur. Maak een MR. Knip alvast een stuk van ongeveer 

75cm van de hoofdkleur af voordat je begint aan het hoofd. 

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 4V, 2V in de volgende V, 4V (3x) 30 

7 1V in elke V 30 

8 9V, 2V in de volgende V (3x) 33 

9-10 1V in elke V 33 

11 10V, 2V in de volgende V (3x) 36 

12-13 1V in elke V 36 

14 11V, 2V in de volgende V (3x) 39 

15-16 1V in elke V 39 

17-27 Wissel wit en lichtblauw per toer met elkaar af 

1V in elke V 

Bij toer 23 ongeveer ga je het gezicht maken. Positioneer het 

ronde lapje van het gezicht op het lijf, zodat het begin van 

iedere toer aan de achterkant komt. Prik de veiligheidsoogjes 

tussen toer 2 en 3 van het gezicht, en prik deze ook op de 

goede plek door het hoofd heen. Doe de achterkant er nog 

niet op, want dat maakt het borduren van de oogvlekjes erg 

lastig. Maak het gezicht vast op het hoofd. Pak nu het 

draadje wat je hebt afgeknipt van de hoofdkleur en borduur 

vanaf het gaatje waar het veiligheidsoogje zit ongeveer 4x 

heen en weer naar schuin onder. (zie foto) Borduur ook een 

draad bovenlangs en onderlangs het oog. Wanneer je 

tevreden bent hecht je af en werk je de draden weg. Borduur 

nu ook met dun zwart garen een neusje en mond. 

39 

28 Wissel naar de hoofdkleur 

1V in elke V 

39 

29 11V, 2V samen haken 36 
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30-31 1V in elke V 

Vul het lijfje op en doe de rammelkraal er in. 

36 

32 4V, 2V samen haken (6x) 30 

33 3V, 2V samen haken (6x) 24 

34 2V, 2V samen haken (6x) 18 

35 1V, 2V samen haken (6x) 12 

36 2V samen haken (6x) 

Hecht af en werk de draad weg. 

6 

Voorpootjes 
Maak er 2. Gebruik de hoofdkleur, wit en lichtblauw en maak een MR. 

1 6V in de MR 6 

2 2V in elke V 12 

3-7 1V in elke V 12 

8-16 Wissel wit en lichtblauw garen per toer met elkaar af. 

1V in elke V 

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

licht op. Naai de voorpoten een beetje schuin naar beneden 

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.  

Borduur met crèmekleur 3 vingers aan de top van beide 

voorpootjes. De vingers van beide voorpootjes zitten als het 

ware met elkaar verbonden. 

12 

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

1 6V in de MR 6 

2 2V in elke V 12 

3-12 1V in elke V 

Vul de pootjes licht op. De achterpoten naai je schuin 

omhoog aan het lijf. Vouw ze om de ring heen en maak deze 

op dezelfde manier als de voorpootjes aan elkaar vast. 

Borduur met crèmekleur 3 vingers aan de top van beide 

achterpootjes. De vingers van beide achterpootjes zitten als 

het ware met elkaar verbonden. 

12 

 

En klaar is je luiaard! 


