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Auteursrechten 
   

Het is toegestaan een link 

te maken naar dit 

patroon. 

 

Dit patroon mag niet 

verkocht worden. 

Natuurlijk mag je wel het 

gemaakte item verkopen, 

gebaseerd op dit patroon.  

 

Dit patroon en andere 

patronen zijn te vinden 

op Raverly waar mijn 

naam is AmifanDutch. Of 

op mijn blog: cute-

amigurumi.blogspot.nl   

 

Heb je vragen of feedback 

over dit patroon, voel je 

vrij om contact met me op 

te nemen.  

 
amifan01@gmail.com 

 

Materialen  
Verzamel de volgende materialen  

- 1 bol Schachenmayr 

Catania kleur blauw 

(0201) 

- 1 bol Lanas Stop Fox 

kleur blauw (462) 

Alternatief: glad 

katoen naar keuze. 

Kies voor een iets 

donkere kleur. 

- Restje zwart katoen 

voor borduren neus 

- 2 veiligheidsoogjes; 8 

mm 

- Fibervulling; 

- Borduurnaald; 

- Steekmarkeerder 

- IJzerdraad 

(tuindraad) of 

chenille om 

beweegbare armen, 

handen en voeten te 

kunnen maken. (niet 

verplicht en niet 

geschikt bij kleine 

kinderen) 

 

 

Neus.  

Start met het maken van 

de neus. Zodat je straks 

goed kan bepalen waar 

je je veiligheidsoogjes 

wilt plaatsen. Ik heb 

het gehaakt met glad 

katoen. Wel maak ik 

gebruik van andere 

steek. Een variant op 

de gewone vaste. Steek 

Blue monkey 

  Amifan Dutch 

 

Basis steken 

L = losse, hv = halve vaste,  v = vaste, min = 2 vasten samen 

haken oftewel minderen, cluster stokjes = vijf stokjes in één 

steek. 

** = herhaal alles wat tussen * staat. Het aantal keren dat je 

moet herhalen staat er achter. 

mailto:amifan01@gmail.com
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om en om in binnenste 

en buitenste lus van de 

volgende steek. 

Hierdoor krijg je een 

verspringend effect wat 

ik leuker vond dan 

helemaal glad.  Zie foto 

voor het effect.

 

R1. 6v in magic ring (6) 

R2. *2v in v * herhaal 6x (12) 

R3. *2v in v, v* herhaal 6x (18) 

R4. 18v 

R5. *2v in v, 2v* herhaal 6x 

(24) 

R6-8. 24 v 

Vul op met vulling en laat een 

draad hangen om het neusje 

op het gezicht te plaatsen. 

Naai het op de onderste helft 

van het gezichtje. De oogjes 

zitten er net boven – tegenaan. 

 

Ooglid (2x) 
Zie neus voor 

instructies variant op 

vaste steek. Gebruik 

weer glad katoen. 

R1. 5v in magic cirkel. 

R2. 5v. 

Vouw dubbel en hecht af met 

hv. Gebruik een draad om net 

boven de oogjes te naaien. 

 

Patroon hoofd en lijf 
Start met het hoofd en deze gaat over in het lijf. Deze zitten dus aan elkaar vast. Voor 

tips haken met mohair en Lanas stop draad – zie mijn blog voor tutorial in het 

nederlands en engels.

R1. 6v in magic ring (6) 

R2. *2v in v * herhaal 6x (12) 

R3. *2v in v, v* herhaal 6x (18) 

R4. *2v in v, 2v* herhaal 6x 

(24) 

R5. * 2v in v, 3v* herhaal 6x 

(30) 

R6. *2v in v, 4v*  herhaal 6x 

(36) 

R7. *2v in v, 5v* herhaal 6x 

(42) 

R8 – 15. 42 v 

 

Oogjes plaatsen op rij 12-13 en 

met 7 steken ertussen indien 

je veiligheidsoogjes gebruikt. 

R16. *min, 5v* herhaal 6x (36) 

R17. * min, 4v* herhaal 6x (30) 

R18. * min, 3v* herhaal 6x (24) 

R19-21. 24v 

 

Vul het hoofdje alvast op. Je 

gaat nu het lijfje haken. 

 

R22. *2v in v, 3v* herhaal 6x 

(30) 

R23. *2v in v, 4v* herhaal 6x 

(36) 

R24. *2v in v, 5v* herhaal 6x 

(42) 

R25-29. 42v. 

R30. *min, 5v* herhaal 6x (36) 

R31. * min, 4v* herhaal 6x (30) 

R32. * min, 3v* herhaal 6x (24) 

R33. * min, 2v* herhaal 6x (18) 

R34. * min, v* herhaal 6x (12)  

Opvullen met fibervulling. 

R35. *min* herhaal 6x (6) 

Tip: wil je géén harig draad gebruiken voor het 

lijfje en hoofd? En ook geen truitje haken? Kies 

dan voor de speciale steek ook voor het lijfje! Dit 

maakt het aapje speciaal. 

http://www.ravelry.com/dls/ami-fan-designs/195651?filename=Mohair_haken_uitleg_engels.pdf%22
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Afhechten met halve vaste en 

het gat dichten. 

Oren (2x) 

 

Ook deze heb ik met 

glad katoen en de 

variant steek gehaakt. 

R1. 8v in magic ring (8) 

R2. *2v in v * herhaal 8x (16) 

R3. *2v in v, v* herhaal 8x (24) 

R4. 24v 

R5. Haak de eerste 3 steken 

samen, 6v * haak 3 steken 

samen* herhaal 2x, 6v, haak 3 

steken samen (16) 

R6. 7v, haak 3 steken samen, 

5v, haak 2 steken samen. Dit is 

je nieuwe startpunt voor de 

volgende ronde. 

R7. 11 v.  

R8. Vouw dubbel en haak 

5/6v samen door beide 

zijkanten. 

Eindig met halve vaste. Naai 

vast op bovenkant en zijkant 

van het hoofdje. 

Buik 
Ook deze heb ik met 

glad katoen en de 

variant steek gehaakt 

R1. 4v in magic cirkel (4) 

R2. *2v in v* herhaal 4x (8) 

R3. *2v in v, v* herhaal 4x (12) 

R4. *2v in v, 2v* herhaal 4x 

(16) 

 

Hecht af met halve vaste en 

naai op het lijfje aan de 

bovenkant van het lijfje, net 

onder het hoofdje. 

 

Vingers (8x) 
Elke hand bestaat uit 4 

vingers. Deze haak je 

met het gladde katoen 

in een gewone vaste 

steek. 

R1. 4v in magic cirkel 

R2. *2v in v, 1v* herhaal 2x (6) 

R3. 6v 

R4. *2v samen haken, 1v* 

herhaal 2x (4) 

R5. 4v. 

Hecht de vingers niet af. Je 

haakt ze straks verder. 

Hand 
Hiervoor heb je 4 

vingers nodig. Je start 

met 3 vingers die je 

naast elkaar legt. Haak 

elke vinger aan elkaar 

door 1v van vinger 1 

samen te haken met 1 v 

van vinger 2. 

 

 

 

R1. Haak in totaal 8 v (4 v aan 

de ene kant en 4v aan de 

andere kant. (zie plaatje voor 

1 kant) 

R2. 8v 

R3. 2v, 2v in de duim, 6v (10) 

R4. 2v, 2v aan de andere kant 

van de duim langs, 6v (10) 

 
R5. *2v samen haken,3v* 

Vingers >> 
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herhaal *(8) 

R6-25. 8v 

Als je met harige wol haakt, 

stap je nu over naar de andere 

wol / katoen. 

R26.* 2v in v, 1v* herhaal 4x 

(12) 

R27-31. 12v. 

Halve vaste en afhechten. 

Ik stop ijzerdraad  in elke 

vinger en draai het dan om 

elkaar heen, in de arm. Zodat 

je het handje, de vingers en de 

arm kunt buigen.  

 

Voet (2x)+ been. 
Haak eerst met glad 

katoen. 

R1. 6v in magic ring. 

R2. 3v in v, 2v, 3v in v, 2v (10) 

R3. 2v in v, 4v, 2v in v, 4v (12) 

R4 – 6. 12v 

R7. 6v, haak een clustersteek 

van  5 stokjes in 1 v, 5v (dit is 

een soort duimpje). 

R8-11. 12v. 

Wissel naar harige wol / 

katoen 

R12 -24. 12v 

Afhechten. Niet opvullen, 

alleen met ijzerdraad om te 

kunnen vormen. Niet met 

fibervulling. 

 

Staart 
Staart heb ik helemaal 

met gewoon + mohair 

draad gehaakt. Deze 

kan je zo lang maken als 

je zelf wilt.  

R1. 60 lossen met gewoon 

katoen 

R2. 1 keer losse en 60v terug 

haken met mohair katoen. 

 

Afhechten en aan het lijfje 

zetten. 

 

Zet alles aan 

elkaar. 
Naai alle onderdelen op de 

juiste plek aan elkaar. En 

borduur een neusje en mondje 

op de snuit. 

En klaar is je monkey! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clustersteek = je maakt 

steeds het stokje niet af, en 

na het haken van vijf 

gedeeltelijke stokjes de 

draad door alle lussen op 

de haaknaald te halen. 


