Funny Haas-ei Inspiratiebron: Heart Gantsilyo
Nodig katoen of acryl
Ongeveer 50 gram ei- kleur
15 gram ivoor
25 gram groen
10 gram zalm
30 gram roze
Ovale ogen 12mm zwart
Neus 21mm soft roze
Haaknaald 3
60 gram vulling
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Je begint met het haken van het ei van boven naar beneden,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.

Haak met de kleur van het ei, 2 lossen, haak 6 vasten in de 1e losse
2 vasten in elke vaste = 12 vasten
2 vasten in elke 2e vaste = 18 vasten
* 1 vaste, 2 vasten in 1 vaste, 1 vaste*, herhaal van * tot * = 24 vasten
2 vasten in elke 4e vaste = 30 vasten
* 2 vasten, 2 vasten in 1 vaste, 2 vasten*, herhaal van * tot * = 36 vasten
2 vasten in elke 6e vaste = 42 vasten
* 3 vasten, 2 vasten in 1 vaste, 3 vasten*, herhaal van * tot * = 48 vasten
2 vasten in elke 8e vaste = 54 vasten
*4 vasten, 2 vasten in 1 vaste, 4 vasten *, herhaal van * tot * = 60 vasten
2 vasten in elke 10e vaste = 66 vasten
* 5 vasten, 2 vasten in 1 vaste, 5 vasten *, herhaal van * tot * = 72 vasten
2 vasten in elke 12e vaste = 78 vasten
t/m 28, ( = 15 toeren ) haak 78 vasten, plaats de ogen in toer 19, laat er 5 vasten tussen zitten, plaats de neus
in toer 23 , steek alvast het begin van de zwarte draad voor de neus mee
78 vasten
78 vasten, hecht af, naai de onderkant van de zwarte draad vast
Met ivoor, 78 vasten
78 vasten in de achterste lussen, hecht af, straks wordt de kraag verder gehaakt
78 vasten met de kleur van de kleding
78 vasten met de kleur van de kleding, hecht tijdelijk af nu haak je de kraag verder
Met ivoor, In de voorste lussen van toer 32, je begint middenvoor, sla de 2 lussen die onder de neus streep
liggen over, haak 76 vasten, keer hierna elke toer om
76 vasten
1 vaste, 1 vaste overslaan, 72 halve stokjes, 1 vaste overslaan, 1 vaste in de laatste vaste
1 vaste, 1 vaste overslaan, * 1 vaste, 2 lossen *, herhaal van * tot *, eindig met 1 vaste overslaan, 1 vaste in de
laatste vaste, hecht af, nu ga je weer verder met de kledingkleur, deze haak je in toer 34
78 vasten
78 vasten
78 vasten in de achterste lussen
Haak elke 12e en 13e vaste samen = 72 vasten
* 5 vasten, 2 vasten in 1 vaste, 5 vasten *, herhaal van * tot * = 66 vasten
66 vasten
Haak elke 10e en 11e vaste samen = 60 vasten
* 4 vasten, 2 vasten samenhaken, 4 vasten*, herhaal van * tot * = 54 vasten
Haak elke 8e en 9e vaste samen = 48 vasten
* 3 vasten, 2 vasten samenhaken, 3 vasten *, herhaal van * tot * = 42 vasten
42 vasten
Haak elke 6e en 7e vaste samen = 36 vasten
36 vasten
* 2 vasten, 2 vasten samenhaken, 2 vasten *, herhaal van * tot * = 30 vasten
Haak elke 4e en 5e vaste samen, hecht nu af met een voldoende lange draad om nog 2 toeren te haken
Nu wordt eerst het roze roezeltje aangehaakt, in de voorste lussen van toer 41, begin middenachter, 2 lossen,
77 halve stokjes, eindig met een halve vaste in de 2e losse
2 lossen, in het eerste halve stokje haak je, 1 half stokje, 2 lossen, 2 halve stokjes, * 1 half stokje overslaan, in
het volgende halve stokje haak je, 2 halve stokjes, 2 lossen, 2 halve stokjes * herhaal van * tot * eindig met een
halve vaste in de 2e losse, hecht af
Nu vul je eerst het ei op, ga dan verder in toer 53, * 1 vaste, 2 vasten samenhaken, 1 vaste *, herhaal van * tot
* = 18 vasten
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57. Haak elke 2e en 3e vaste samen = 12 vasten, vul het ei eventueel nog wat bij, hecht af met een lange draad en
sluit het ei door de voorste lussen van toer 57 op te nemen met een borduurnaald, trek elke lus stevig aan, zo
krijg je een mooie dichte “sluiting “
Koordje voor door de kraag, haak een lossenketting van 130 lossen met groen, rijg deze door de toer vasten van de
kraag, die boven de halve stokjes ligt, strik vast
Borduur de wenkbrauwen ter hoogte van toer 14, borduur de snorharen naast de neus, borduur 1 rechte streep
onder de neus t/m toer 25 met zalm, het mooist is om het katoen te splitsen of een dunnere zwarte draad te
gebruiken
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Met de kleur van het ei, 2 lossen, 6 vasten in de eerste losse,
2 vasten in elke vaste = 12 vasten
2 vasten in elke 2e vasten = 18 vasten
18 vasten
2 vasten in elke 3e vaste = 24 vasten
24 vasten
2 vasten in elke 4e vaste = 30 vasten
30 vasten
30 vasten
Haak elke 4e en 5e vaste samen = 24 vasten
24 vasten
24 vasten
24 vasten
Haak elke 3e en 4e vaste samen = 18 vasten
18 vasten
18 vasten
18 vasten
Haak de 1e en de 2e en e 8e en de 9e vaste samen = 16 vasten
16 vasten
16 vasten
16 vasten
Haak de 1e en de 2e en de 7e en de 8e vaste samen = 14 vasten
14 vasten
14 vasten
14 vasten
Haak de 1e en de 2e en de 6e en de 7e vaste samen = 12 vasten
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12 vasten
12 vasten
12 vasten
Haak de 1e en de 2e en de 4e en de 5e vaste samen = 10 vasten
10 vasten
10 vasten
10 vasten, haak dicht met 5 vasten, haak het 2e oor
Binnen oor met zalm, 16 lossen
2 vasten in de 2e vaste vanaf de haaknaald, 13 vasten, 3 vaste in de laatste losse, ga verder aan de andere
kant van de opzetketting, 14 vasten
36. 2 vasten in 1e vaste, 2 vasten in de volgende vaste, 14 vasten, 3 x 2 vasten in 1 vaste, 13 vasten, 2 vasten in 1
vaste
37. 1 vaste, 2 vasten in 1 vaste, 14 vasten, 6 x 2 vasten in 1 vaste, 15 vasten
38. 44 vasten, eindig met een halve vaste in de 1e vaste hecht af met een lange draad, haak een 2e binnen oor,
naai de binnenoren in de oren, naai de oren vast aan de zijkant van de kop ter hoogte van toer 7

Voeten 2x
1. Met ei-kleur, 15 lossen
2. 2 vasten in de 2e losse, 12 vasten, 3 vasten in de laatste losse, ga verder aan de andere kant van de
opzetketting, 13 vasten, 2 vasten in de laatste steek = 32 vasten
3. 2 vaste in 1 vaste, 12 vasten, 6 x 2 vasten in 1 vaste, 13 vasten = 39 vasten
4. 1 vaste, 2 vasten in 1 vaste, 2 vasten in 1 vaste, 12 vasten, 6 x ( 1 vaste, 2 vasten in de volgende vaste), 12
vasten = 47 vasten
5. 2 vasten, 2 vasten in 1 vaste, 16 vasten, 6 x ( 1 vaste, 2 vasten in de volgende vaste), 16 vasten = 54 vasten
6. 54 vasten
7. 3 vasten, 2 vasten samenhaken, 14 vasten, 8 x ( 1 vaste, 2 vasten samenhaken ), 11 vasten = 45 vasten
8. 2 vasten, 2 vasten samenhaken, 16 vasten, 6 x 2 vasten samenhaken, 13 vasten = 38 vasten
9. 38 vasten
10. 22 vasten, 2 vasten samenhaken, 14 vasten, hecht af, naai dicht volgens de foto, dit wordt de onderkant van
de voeten, begin middenachter met dichtnaaien, foto 1 en foto 2
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Voor het stukje been,
1. Haak een ketting van 21 lossen met de ei-kleur, sluit met een halve vaste tot een ring
2. t/m 5 ( = 4 toeren ), haak 20 vasten, hecht af met een lange draad, speld het beenstukje op de voet, foto 3,
vul het op, foto 4, naai het geheel nu vast, foto 5, haak en naai de 2e poot op dezelfde wijze
Armen, 2 x
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Met de ei-kleur, 2 lossen, 6 vasten in de 1e losse
2 vasten in elke vaste = 12 vasten
2 vasten in elke 2e vaste = 18 vasten
18 vasten
18 vasten
18 vasten, hecht af
Ga verder met roze, 1 losse, 18 vasten, eindig deze toer met een halve vaste
18 vasten in de achterste lussen
18 vasten
Haak elke 5e en 6e vaste samen = 15 vasten
Haak elke 4e en 5e vaste samen = 12 vasten
12 vasten
12 vasten
Haak elke 3e en 4e vaste samen = 9 vasten
9 vasten, hecht af met een lange draad
Haak op de voorste lussen van toer 8, in elke vaste, 1 vaste en 2 lossen, sluit met een halve vaste

Plaats een klein propje vulling in het handje, de rest blijft ongevuld, naai of haak het armpje dicht, naai de armpjes
vast aan de zijkant van het lijf, onder de kraag
Schoenen 2x
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1. Met groen, 15 lossen
2. 2 vasten in de 1e losse, 12 vasten, 3 vasten in de laatste losse, ga verder aan de andere kant van de
opzetketting, 13 vasten, 2 vasten in de laatste steek = 32 vasten
3. 2 vaste in 1 vaste, 12 vasten, 6 x 2 vasten in 1 vaste, 13 vasten = 39 vasten
4. 1 vaste, 2 vasten in 1 vaste, 2 vasten in 1 vaste, 12 vasten, 6 x ( 1 vaste, 2 vasten in de volgende vaste), 12
vasten = 47 vasten
5. 2 vasten, 2 vasten in 1 vaste, 16 vasten, 6 x ( 1 vaste, 2 vasten in de volgende vaste), 16 vasten = 54 vasten
6. 54 vasten
7. Haak nog 3 vasten, je bent nu middenachter, hier begint de nieuwe toer, haak 54 vasten in de achterste
lussen
8. 15 vasten, 8 x ( 1 vaste, 2 vasten samenhaken ), 15 vasten = 46 vasten
9. 46 vasten
10. 18 vasten 6 x 2 vasten samenhaken, 16 vasten = 40 vasten
11. 12 vasten, 2 vasten samenhaken, 14 vasten, 2 vasten samenhaken, 10 vasten = 38 vasten, hecht af
12. Voor de sluitkoordjes van de schoenen, tel aan beide kanten vanaf middenvoor van het schoentje, 6 vasten
naar de zijkanten toe, hier begin je met het haken van de sluitkoordjes, haak voor elk koordje, 30 lossen,
hecht af, trek de schoentjes aan en strik ze vast
Haarband met strik

1. Haak met groen een ketting van 61 lossen, pas dit om het “hoofd”, de haarband zit precies boven de kraag
vastgenaaid, onder de oren, pas eventueel het aantal lossen aan
2. t/m 5 ( = 4 toeren ), haak 60 vasten, hecht af
6. Voor de strik, met de gewenste kleur, 8 lossen, keer elke toer straks om
7. 7 vasten
8. 7 vasten
9. 1 vaste, 1 vaste overslaan, 3 vasten, 1 vaste overslaan, 1 vaste = 5 vasten
10. 5 vasten
11. 5 vasten
12. 5 vasten
13. 1 vaste, 1 vaste overslaan, 1 vaste, 1 vaste overslaan, 1 vaste = 3 vasten
14. 3 vasten, hecht af
15. Ga verder met de gewenste kleur aan de kant van de opzetketting, je opzetdraad hangt rechts, 7 vasten
16. 7 vasten
17. 1 vaste, 1 vaste overslaan, 3 vasten, 1 vaste overslaan, 1 vaste = 5 vasten
18. 5 vasten
19. 5 vasten
20. 5 vasten
21. 1 vaste, 1 vaste overslaan, 1 vaste, 1 vaste overslaan, 1 vaste = 3 vasten
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22. 3 vasten, vouw de strik-lus dubbel, haak de strik-lus met 3 vasten dicht, hecht af, haak een 2e strik-lus
Naai de 2 strik-lussen in het midden aan elkaar vast, naai de strik op de haarband
Voor de stippen, haak je 2 lossen, 6 vasten in de 1e losse, hecht af, haak 2 x 3 stippen in de gewenste kleuren, naai ze
vast op de strik en de haarband, naai de haarband vast aan de zijkanten van het hoofd, boven het kraagje
Voor het jongens ei zijn er een paar aanpassingen in het patroon
Van het groene garen heb je ongeveer 25 gram nodig, van het bruine 30 gram, van ivoor 20 gram
Toer 33 t/m 37 en toer 39 en toer 40 haak je steeds, 2 toeren groen, 2 toeren ivoor
Toer 37 van het lijf hecht je af, toer 38 haak je niet, dus na toer 37 haak je toer 39
Haak toer 41 met taupe in de achterste lussen, ga verder met taupe
Sla toer 54 en toer 55 over, dus van toer 53 verder met toer 56
Bij de voeten haak je toer 6 in de achterste lussen
Bij de armen, haak je toer 7 en 8 met groen, 9 en 10 met ivoor, 11 en 12, groen, 12 en 13 , 14 en 15 ivoor, bij toer 16,
haak je op de voorste lussen van toer 8 met groen , 18 vasten

Pet, je haakt steeds 2 toeren greon, 2 toeren ivoor
1.
2.
3.
4.

Haak met groen, 2 lossen, haak 6 vasten in de 1e losse
2 vasten in elke vaste = 12 vasten
2 vasten in elke 2e vaste = 18 vasten
* 1 vaste, 2 vasten in 1 vaste, 1 vaste*, herhaal van * tot * = 24 vasten
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2 vasten in elke 4e vaste = 30 vasten
* 2 vasten, 2 vasten in 1 vaste, 2 vasten*, herhaal van * tot * = 36 vasten
2 vasten in elke 6e vaste = 42 vasten
* 3 vasten, 2 vasten in 1 vaste, 3 vasten*, herhaal van * tot * = 48 vasten
2 vasten in elke 8e vaste = 54 vasten
*4 vasten, 2 vasten in 1 vaste, 4 vasten *, herhaal van * tot * = 60 vasten
2 vasten in elke 10e vaste = 66 vasten
* 5 vasten, 2 vasten in 1 vaste, 5 vasten *, herhaal van * tot * = 72 vasten
2 vasten in elke 12e vaste = 78 vasten
* 6 vasten, 2 vasten in 1 vaste, 6 vasten *, herhaal van * tot * = 84 vasten
84 vasten
84 vasten
84 vasten
Haak elke 6e en 7e vaste samen = 72 vasten
Haak elke 11e en 12e vaste samen = 66 vasten
66 vasten
66 vasten in de achterste lussen , hecht af
Tel 24 vasten vanaf het punt waar je geëindigd bent, hier begint de klep , met groen, 1 halve vaste, 1 vaste, 13
halve stokjes, 1 vaste, 1 halve vaste, keer deze en elke volgende toer om
Sla de eerste halve vaste over, 1 halve vaste in de 1e vaste, 12 vasten, 1 halve vaste
Sla de eerste halve vaste over, 1 halve vaste in de 1e vaste, 10 vasten, 1 halve vaste
Sla de eerste halve vaste over, 1 halve vaste in de 1e vaste, 8 vasten, 1 halve vaste
Haak nog 1 toer vasten langs de hele pet en klep, hecht af

Veel plezier met deze gratis download, alhoewel deze gratis is, liggen de rechten van het patroon bij de ontwerpster,
het is dus niet toegestaan dit patroon te delen zonder toestemming, wijs je medehaaksters op de facebookpagina
van de Funny’s zodat ze dit zelf kunnen downloaden.
Het is niet toegestaan dit patroon te gebruiken voor commerciële doeleinden tenzij er andere afspraken zijn
gemaakt met de ontwerpster
Let op dat je voor kinderen onder de 3 jaar, goedgekeurde veiligheidsogen en of neusjes gebruikt, deze koop je o.a
bij de echte/ betere hobbyzaken
Let ook op dat je lusjes beter weg kan laten voor kinderen onder de 3 jaar, ze kunnen hier met hun vingertjes in vast
raken
Copyright Ilse Scheffer 2019
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