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BENODIGDHEDEN 

▪ Haaknaald 2,5mm 

▪ Borduurnaald 

▪ Schaar  

▪ Vulling  

▪ Steekmarkeerder  

▪ Kopspelden 

▪ Veiligheidsoogjes 7mm 

▪ Rammelkraal  

▪ Knisperfolie 

▪ Haakkatoen grijs en wit 
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Gebruikte afkortingen 

L = Losse 

KL = Keerlosse 

V = Vaste 

ST = Stokje 

MR = Magische ring 

HST = Half stokje 

HV = Halve vaste 

Hoofd 
Gebruik grijs garen 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 5V, 2V in de volgende V (6x) 42 

8 - 15 1V in elke V 42 

16 17V, 4L, (sla 7V over), 18V 

Plaats de oogjes tussen toer 13 en 14, met 8v tussenruimte.  

39 

17 17V, 4V in de lossen van toer 16, 18V 39 

18 11V, 2V samen haken (3x) 

Vul het hoofd op met vulling en de rammelkraal. 

36 

19 4V, 2V samen haken (6x) 30 

20 3V, 2V samen haken (6x) 24 

 2V, 2V samen haken (6x) 

Hecht af en laat een lange draad hangen. Deze draad 

gebruik je straks om het hoofd aan de ring te bevestigen. Vul 

het hoofd stevig op. 

18 

Slurf 
Gebruik grijs garen en houd het hoofd rechtop voor je. Hecht aan in de losse 

aan de rechter onderkant van de opening. Laat een wat langere begindraad 

hangen, zodat je hier later de opening mee dicht kunt naaien. 

1 4V in de lossen, ga de bocht om en haak 7V 11 

2 1V, 2V samen haken, 8V 10 

3 1V in elke V 10 

4 1V, 2V samen haken, 7V 9 
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5 1V in elke V 9 

6 1V, 2V samen haken, 6V 8 

7 – 8 1V in elke V 8 

9 1V, 2V samen haken, 5V 7 

10 –12 1V in elke V 7 

13 2V, 1HV en hecht af. Je maakt deze toer niet af. Haal de 

draad op door de voorst lussen en werk het draadje weg. 

Gebruik je begindraad om de opening bij de aanhechting 

van de slurf dicht te maken. 

 

 

Binnenkant oren (2x) 
Gebruik wit garen 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 Wissel naar grijs garen. 

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

39 

8 6V, 2V in de volgende V, 6V (3x) 

Hecht af en werk de draad weg. 

42 

Buitenkant oren (2x) 
Gebruik grijs garen 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 6V, 2V in de volgende V, 6V (3x) 42 

9 Leg nu de binnenkant van het oor tegen de buitenkant van 

het oor met de mooie kanten naar buiten. Haak 1V in elke V 

door beide steken. Als je bijna rond bent kun je er knisperfolie 

tussen doen. Wanneer je helemaal rond bent vouw je het oor 

dubbel en haak nog 2HV door beide lagen zodat het oor 

een beetje dubbelgevouwen blijft. Hecht af en laat een 

42 
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lange draad over. Naai de oren op het hoofd ter hoogte van 

toer 9 – 12. 

Lijf 
Gebruik grijs garen 

Haak 31 Lossen 

Keer om en sla de eerste losse over. Haak zo 30V en haak een keerlosse. Haak 

in totaal 9 toeren van 30V, hecht af en laat een lange draad hangen.  

Vouw nu je gehaakte lapje om de houten ring en naai deze steek voor steek 

vast. Pak vervolgens het hoofdje erbij en naai deze rondom stevig vast aan het 

lapje dat om de ring zit. En klaar is je olifant rammelaar! 

 


