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Koeienknuffel – Caroline de Koe 

Caroline de koe is een ontwerp van Jess Huff. Eerder verschenen van haar al de 
patronen van Ginnie the Giraf en Frederic the Fox en nog vele andere dieren. Klik hier 
om naar de andere Jess Huff patronen te gaan.  

Er zijn al best veel gratis koeien knuffel patronen, maar deze is wel erg schattig en 
past heel mooi in het rijtje tussen de andere Jess Huff figuren. Veel haakplezier 
ermee!  

“Van alle dierenpatronen die ik heb ontworpen, is Caroline misschien wel mijn 
favoriet. Kijk ook vooral naar haar vriendin Heidi het paard! Ik verheug me er op 
de rest van haar boerderijvriendjes te ontwerpen.” 

Jess Huff 

 

 

 

 

Een kleine aantekening over de hoorns 

Er is discussie over de koe. Caroline is een meisje en ook meisjes koeien hebben 
hoorns. Veel boeren verwijderen die hoorns bij melkkoeien, maar ik heb de keuze 
gemaakt Caroline hoorns te geven. Je kunt ze natuurlijk weglaten als je wilt. 

Caroline de Koe 

Hoogte: 35,6 cm staand 
Moeilijkheidsniveau: Gemiddeld 

Caroline geniet van het grazen in een weiland, snuffelen aan margrietjes en 
stoeien in de zon met haar boerderijvriendjes. Blije koeien maken de beste melk! 

http://www.jesshuff.com/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/jess-huff/ginnie-the-giraffe/
https://eenmooigebaar.nl/haakpatronen/jess-huff/frederic-the-fox/
https://eenmooigebaar.nl/jess-huff/
https://eenmooigebaar.nl/jess-huff/
https://eenmooigebaar.nl/jess-huff/
https://eenmooigebaar.nl/jess-huff/heidi-het-paard/
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Benodigdheden 

• 3.5 mm haaknaald 

• 15 mm veiligheidsoogjes 

• Stopnaald 

• Vulling 

 

Garen (acryl, gewicht 4) 

• Roze (in het voorbeeld  I Love This Yarn! – Soft Pink ) 

• Wit (in het voorbeeld  I Love This Yarn! – White) 

• Zwart (in het voorbeeld I Love This Yarn! – Black) 

• Grijs (in het voorbeeld I Love This Yarn! – Gray Mist) 

Gebruikte steken 

In dit patroon komen de volgende steken voor (klik op de naam van de steek voor 
een tutorial): losse, halve vaste, vasten, halfstokje, stokje, twee vasten samenhaken, 
onzichtbaar minderen, alleen in de achterste lus haken. 

Aanbevolen volgorde 
1. Haak de hoorns 
2. Haak de onderkant van de 

oren 
3. Haak de bovenkant van de 

oren 
4. Naai de oren 
5. Haak het hoofd 
6. Naai de hoorns aan het 

hoofd 
7. Naai de oren aan het hoofd 

8. Haak het lijfje 
9. Haak de armen 
10. Haak de benen 
11. Haak de staart 
12. Haak de vlekken 
13. Naai het hoofd op het lijfje 
14. Naai de benen aan het lijfje 
15. Naai de staart aan het lijfje 
16. Naai de vlekken op het lijfje 
17. Maak de “hoeven” 

Hoorns (maak er 2) 

Met grijs garen: 
Toer 1: 3 vasten in een magische ring [3] 
Toer 2: 2 vasten in iedere vaste [6] 
Toer 3: 2 vasten in de eerste vaste, 4 vasten, 2 vasten in de laatste vaste [8] 
Toer 4: vaste in iedere vaste [8] 
Toer 5: 2 vasten in de eerste vaste, 6 vasten, 2 vasten in de laatste vaste [10] 
Toer 6: vaste in iedere vaste [10] 

https://caros-atelier.webshopapp.com/tracking/tradetracker/redirect/?tt=27390_12_348538_haaknaaldzoekopdracht&r=%2Fsearch%2Fhaaknaald%2F
https://caros-atelier.webshopapp.com/tracking/tradetracker/redirect/?tt=27390_12_348538_oogjeszoekopdracht&r=%2Fsearch%2Foogjes%2F
https://caros-atelier.webshopapp.com/tracking/tradetracker/redirect/?tt=27390_12_348538_wolnaalden&r=%2Fclover-wolnaaldenset-in-koker-chibi.html
https://caros-atelier.webshopapp.com/tracking/tradetracker/redirect/?tt=27390_12_348538_vulling&r=%2Famigurumi%2Fvulling%2F
https://www.hobbylobby.com/Yarn-Needle-Art/Yarn/Soft-Pink-I-Love-This-Yarn/p/36020
https://www.hobbylobby.com/Yarn-Needle-Art/Yarn/White-I-Love-This-Yarn/p/35682
https://www.hobbylobby.com/Yarn-Needle-Art/Yarn/Black-I-Love-This-Yarn/p/35684
https://www.hobbylobby.com/Yarn-Needle-Art/Yarn/Gray-Mist-I-Love-This-Yarn/p/35888
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/losse/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halve-vaste/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/vasten/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halfstokjes/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/stokjes/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/vasten/
https://eenmooigebaar.nl/haakencyclopedie/haken-in-voorste-achterste-of-derde-lus/
https://eenmooigebaar.nl/garen/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/magische-ring/
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Toer 7: 2 vasten in de eerste vaste, 8 vasten, 2 vasten in de laatste vaste [12] 
Toer 8: vaste in iedere vaste [12] 
Hecht af en laat een draad voor het aan elkaar naaien. Deze hoorns zijn gevuld 
met een lijmpistool, zo blijven ze mooi in model. Je kunt ze natuurlijk ook gewoon 
opvullen. 

 

Oren (maak er 2) 

Oren (onderkant) 
Met roze garen: 
Toer 1: 6 vasten in een magische ring [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke vaste rondom [12] 
Toer 3: (Vaste, 2 vasten in volgende vaste) herhaal rondom [18] 
Toer 4: Vaste, 2 vasten in volgende vaste, (2 vasten, 2 vasten in volgende vaste) 5 
keer, vaste. [24] 
Toer 5: (3 vasten, 2 vasten in volgende vaste) herhaal rondom [30] 
Toer 6: 2 vasten, 2 vasten in de volgende vaste, (4 vasten, 2 vasten in volgende 
vaste) 5 keer, 2 vasten. [36] 
Afhechten en de draad wegwerken. 

Oren (bovenkant) 

Met zwart of wit garen: 
Toer 1: 6 vasten in een magische ring [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke vaste rondom [12] 
Toer 3: (Vaste, 2 vasten in volgende vaste) herhaal rondom [18] 
Toer 4: Vaste, 2 vasten in volgende vaste, (2 vasten, 2 vasten in volgende vaste) 5 
keer, vaste. [24] 
Toer 5: (3 vasten, 2 vasten in volgende vaste) herhaal rondom [30] 
Toer 6: 2 vasten, 2 vasten in de volgende vaste, (4 vasten, 2 vasten in volgende 
vaste) 5 keer, 2 vasten. [36] 
Afhechten en de draad wegwerken. 

Hoofd 

Met roze garen: 
Toer 1: 7 lossen, 2 vasten in de 2e losse vanaf de haaknaald, 4 vasten, 5 vasten in de 
laatste losse. Ga verder aan de andere kant van de lossenketting: 4 vasten, 3 
vasten in de laatste losse [18] 
Toer 2: 2 vasten in de volgende vaste, 6 vasten, *2 vasten in de volgende vaste* 2 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/losse/
https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
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keer, [24] 
Toer 3: 2 vasten in de volgende vaste, 8 vasten, *2 vaste in de volgende vaste* 2 
keer, vaste [30] 
Toer 4: 2 vasten in de volgende vaste, 10 vasten, *2 vasten in de volgende vaste, 
vaste* 2 keer, 2 vasten in de volgende vaste, 10 vasten, *2 vasten in volgende 
vaste, vaste* 2 keer [36] 
Toer 5: 2 vasten in volgende vaste, 12 vasten, 2 vasten in de volgende vaste, 2 
vasten, 2 vasten in de volgende vaste, vaste, 2 vasten in de volgende vaste, 12 
vasten, 2 vasten in de volgende vaste, 2 vasten, 2 vasten in de volgende vaste, 
vaste [42] 
Toer 6: 2 vasten in volgende vaste, 14 vasten, *2 vasten in volgende vaste, 2 
vasten* 2 keer, 2 vasten in volgende vaste, 14 vasten, *2 vasten in volgende vaste, 
2 vasten* 2 keer [48] 
Toer 7: 2 vasten in volgende vaste, 16 vasten, *2 vasten in volgende vaste, 2 
vasten* 2 keer, 2 vasten in volgende vaste, 16 vasten, *2 vasten in volgende vaste, 
2 vasten* 2 keer [54] 
Toer 8: 2 vasten in volgende vaste, 18 vasten, *2 vasten in volgende vaste, 2 
vasten* 2 keer, 2 vasten in volgende vaste, 18 vasten, *2 vasten in volgende vaste, 
2 vasten* 2 keer [60] 
Toer 9: vaste in elke vaste rondom {60} 

Haak nu vasten tot je steek loodrecht 
tegenover het begin van je lossenketting 
zit. 

Aan het einde van toer 9 blijf je vasten 
haken tot je meest recente steek 
middenboven je 7-lossen zit. Dit zorgt 
ervoor dat de kleurwissel aan de 
onderkant van het hoofd zit. Deze steken 
tellen niet mee voor het stekenaantal van 

toer 9 of 10. Verplaats je steekmarkeerder tot de laatste steek en ga verder met 
toer 10 als normaal. 

Wissel naar wit garen: 
Toer 10: vaste in iedere steek [60] 
Toer 11: 4 vasten, onzichtbaar minderen, (8 vasten, 1 onzichtbaar minderen) 5 
keer, 4 vasten [54] 
Toer 12: vasten in elke steek rondom [54] 
Toer 13: (7 vasten, 1 onzichtbaar minderen) [48] 
Toer 14: 3 vasten, 1 onzichtbaar minderen (6 vasten, 1 onzichtbaar minderen) 5 
keer, 3 vasten [42] 
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Toer 15: 3 vasten, 2 vasten in 1 vaste (6 vasten, 2 vasten in 1 vaste) 5 keer, 3 
vasten [48] 
Toer 16: (7 vasten, 2 vasten in 1 vaste) rondom [54] 
Toer 17: 4 vasten, 2 vasten in 1 vaste (8 vasten, 2 vasten in 1 vaste) keer 5, 4 
vasten [60] 
Toer 18: vaste in elke vaste rondom [60] 

Tussen toer 17 en 18 markeer je alvast de ogen. Ongeveer 18 steken boven de 
snuit. 

Tussen toer 17 en 18 voeg je dus 
markeerders toe, 2 stuks, die je tonen 
waar je later de ogen in steekt. Centreer 
de markeerders boven de snuit, met 18 
steken ertussen (getelt op toer 17), zoals 
in bovenstaande foto te zien is. Let op: de 
markeerders moeten aan de andere kant 
zitten van de kleurwissel. Je laat ze zitten 

terwijl je toer 19-32 haakt. Ik raad je aan om stukjes gekleurd garen te gebruiken 
als markeerders. 

Toer 19 – 27: vaste in iedere vaste rondom [60] 

Tussen toer 26 en 27 markeer je de plek waar de hoorns komen, ongeveer 16 
steken boven de ogen. 

Tussen toer 26 en 27 plaats je weer 2 
markeerders, in het midden, boven de oog 
markeerders, met 16 steken ertussen 
(geteld op toer 26) zoals te zien in de foto. 
Je laat ze zitten, dus ik stel je voor dat je 
gekleurde stukjes garen gebruikt. Als je 
koe geen hoorns heeft, kun je de oren bij 
de hoornmarkeerders vastmaken of een 
paar steken lager aan elke zijde. Doe wat 

je mooi vindt! 

Toer 28: 4 vasten, onzichtbaar minderen, (8 vasten, onzichtbaar minderen) 5 keer 
[54] 
Toer 29: (7 vasten, onzichtbaar minderen) [48] 
Toer 30: 3 vasten, onzichtbaar minderen, (6 vasten, onzichtbaar minderen) 5 keer, 
3 vasten [42] 
Toer 31: (7 vasten, onzichtbaar minderen) [36] 
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Toer 32: 2 vasten, onzichtbaar minderen, (4 vasten, onzichtbaar minderen) 5 keer, 
2 vasten [30] 

Vul het hoofd ¾ op en maak de deuken voor de ogen. 

Toer 33: (3 vasten, onzichtbaar minderen) [24] 
Toer 34: vaste, onzichtbaar minderen, (2 vasten, onzichtbaar minderen) 5 keer, 
vaste [18] 
Toer 35: (vaste, onzichtbaar minderen) [12] 

Vul het hoofd verder op. 
Toer 36: minderen [6] 

Knip de draad af en sluit het hoofd. 

Lijfje 

Met wit garen:  

Toer 1: 6 vasten in een magische ring [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke vaste rondom [12] 
Toer 3: *vaste, 2 vasten in volgende vaste* herhaal rondom [18] 
Toer 4: Vaste, 2 vasten in volgende vaste, *2 vasten, 2 vasten in volgende vaste* 5 
keer, vaste [24] 
Toer 5: *3 vasten, 2 vasten in volgende vaste* herhaal rondom [30] 
Toer 6: 2 vasten, 2 vasten in de volgende vaste, *4 vasten, 2 vasten in de volgende 
vaste* 5 keer, 2 vasten [36] 
Toer 7: *5 vasten, 2 vasten in de volgende vaste* herhaal rondom [42] 
Toer 8: 3 vasten, 2 vasten in de volgende vaste, *6 vasten, 2 vasten in de volgende 
vaste* 5 keer, 3 vasten [48] 
Toer 9: *7 vasten, 2 vasten in de volgende vaste* herhaal rondom [54] 
Toer 10: 4 vasten, 2 vasten in de volgende vaste, *8 vasten, 2 vasten in de 
volgende vaste* 5 keer, 4 vasten [60] 
Toer 11 – 17: vaste in elke steek rondom [60] 
Toer 18: 4 vasten, 2samengehaaktevasten, *8 vasten, 2samengehaaktevasten* 5 
keer, 4 vasten [54] 
Toer 19: Vaste in elke steek rondom [54] 
Toer 20: *7 vasten, 2samengehaaktevasten* herhaal rondom [48] 
Toer 21: vaste in elke steek rondom [48] 
Toer 22: 3 vasten, 2samengehaaktevasten, *6 vasten, 2samengehaaktevasten* 5 
keer, 3 vasten [42] 
Toer 23-24: vaste in elke steek rondom [42] 
Toer 25: *5 vasten, 2samengehaaktevasten* herhaal rondom [36] 
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Toer 26-27: vaste in elke steek rondom [36] 
Toer 28: 2 vasten, 2samengehaaktevasten, *4 vasten, 2samengehaaktevasten* 5 
keer, 2 vasten [30] 
Toer 29-30: vaste in elke steek rondom [30] 
Toer 31: *3 vasten, 2samengehaaktevasten* herhaal rondom [24] 

Hecht af en laat een lange draad over voor het vastnaaien. Vul stevig op, naai het 
hoofd dan vast aan het lijf. 

 

Armen (maak er 2) 

Met grijs garen:  

Toer 1. 6 vasten in een magische ring [6] 
Toer 2. 2 vasten in elke vaste rondom [12] 
Toer 3. (Vaste, 2 vasten in volgende vaste) herhaal 
rondom [18] 

Toer 4. Vaste, 2 vasten in volgende vaste, (2 vasten, 2 vasten in volgende vaste) 5 
keer, vaste. [24] 
Toer 5. Alleen in de achterste lus: vaste in elke steek rondom [24] 
Toer 6-7. Vaste in elke steek rondom [24] 

Met wit garen:  

Toer 8. Vaste in elke steek rondom [24] 
Toer 9. 11 vasten, 2samengehaaktevasten, 11 vasten [23] 
Toer 10. Vaste in elke steek rondom [23] 
Toer 11. 21 vasten, 2samengehaaktevasten [22] 
Toer 12. Vaste in elke steek rondom [22] 
Toer 13. 10 vasten, 2samengehaaktevasten, 10 vasten [21] 
Toer 14. Vaste in elke steek rondom [21] 
Toer 15. 19 vasten, 2samengehaaktevasten [20] 
Toer 16. Vaste in elke steek rondom [20] 
Toer 17. 9 vasten, 2samengehaaktevasten, 9 vasten [19] 
Toer 18. Vaste in elke steek rondom [19] 
Toer 19. 17 vasten, 2samengehaaktevasten [18] 
Toer 20. Vaste in elke steek rondom [18] 
Toer 21. 8 vasten, 2samengehaaktevasten, 8 vasten [17] 
Toer 22. Vaste in elke steek rondom [17] 
Toer 23. 15 vasten, 2samengehaaktevasten [16] 
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Toer 24-25. Vaste in elke steek rondom [16] 
Toer 26. (2 vasten, 2samengehaaktevasten) herhaal rondom. [12] 

Hecht af en laat een lange draad over om vast te kunnen naaien. Vul stevig op. 
Vouw de bovenkant dicht en naai dicht met halve vasten. 

Benen (maak er 2) 

Met grijs garen:  

Toer 1. 6 vasten in magische ring [6] 
Toer 2. 2 vasten in elke vaste [12] 
Toer 3. (Vaste, 2 vasten in elke vaste) herhaal rondom [18] 
Toer 4. Vaste, 2 vasten in volgende vaste, (2 vasten, 2 vasten in volgende vaste) 5 
keer, vaste [24] 
Toer 5. (3 vasten, 2 vasten in volgende vaste) herhaal rondom [30] 
Toer 6. Alleen in de achterste lus: vaste in elke steek rondom [30] 
Toer 7-8. Vaste in elke steek rondom [30] 

Wissel naar wit garen 

Toer 9. Vaste in elke steek rondom [30] 
Toer 10. 14 vasten, 2samengehaaktevasten, 14 vasten [29] 
Toer 11. 27 vasten, 2samengehaaktevasten. [28] 
Toer 12. 13 vasten, 2samengehaaktevasten, 13 vasten [27] 
Toer 13. 25 vasten, 2samengehaaktevasten [26] 
Toer 14. 12 vasten, 2samengehaaktevasten, 12 vasten [25] 
Toer 15. 23 vasten, 2samengehaaktevasten [24] 
Toer 16. 11 vasten, 2samengehaaktevasten, 11 vasten [23] 
Toer 17. 21 vasten, 2samengehaaktevasten [22] 
Toer 18. 10 vasten, 2samengehaaktevasten, 10 vasten [21] 
Toer 19. 19 vasten, 2samengehaaktevasten [20] 
Toer 20. 9 vasten, 2samengehaaktevasten, 9 vasten [19] 
Toer 21. 17 vasten, 2samengehaaktevasten [18] 
Toer 22. (7 vasten, 2samengehaaktevasten) herhaal rondom [16] 
Toer 23. (2 vasten, 2samengehaaktevasten) herhaal rondom [12] 

Hecht af en laat een lange draad over voor het vastnaaien. Vul stevig op. Vouw de 
bovenkant dubbel en naai met halve vasten dicht. 
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Hoeven maken van de armen/benen 

Op dit punt moet je arm/been gevuld zijn en met halve 
vasten zijn dichtgenaaid. Ik raad je zelfs aan om deze 
stap te doen ná het aannaaien van je armen en benen, 
zodat je zeker weet dat de hoefjes naar buiten wijzen. 
Begin met een 45 centimeter grijs stuk garen en 
bevestig één einde met een stopnaald. Steek naald 
door magische ring middenin je hoef en dan door de 

bovenkant van de hoef (boven de laatste toer grijs). herhaal dit proces een paar 
keer, trek de draad steeds strak. Als je tevreden bent met hoe het eruit ziet, maak 
je het begindraad aan het einddraad vast met een stevige knoop. Verberg beide 
draden in je werk. 

 

Kleine vlekken (maak er 2) 

Met zwart garen: 

Toer 1. 6 vasten in magische ring [6] 
Toer 2. 2 vasten in elke vaste [12] 
Toer 3. Halfstokje, 2 stokjes, halfstokje, (halve vaste + half stokje),stokje, 2 stokjes, 
half stokje, (halve vaste + half stokje), stokje, 2 stokjes, stokje, (half stokje + halve 
vaste) [18] 

Hecht af en laat een lange draad zitten voor het vastnaaien. 

Grote vlekken (maak er 2) 

Met zwart garen: 

Toer 1. 6 vasten in magische ring [6] 
Toer 2. 2 vasten in elke vaste [12] 
Toer 3. (vaste, 2 vasten in de vaste) herhaal rondom [18] 
Toer 4. Vaste, 2 halve stokjes, 2 stokjes, half stokje, (half stokje + vaste), halve 
vaste, half stokje, stokje  2 stokjes, half stokje, halve vaste, half stokje, 3 stokjes, 
(half stokje + vaste), 2 vasten in een vaste, 2 vasten, halve vaste [30] 

Hecht af en laat een lange draad zitten voor het vastnaaien. 

Staart 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/stokjes/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halve-vaste/
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• Knip 12 draden af van ongeveer 20 centimeter lang 

Met wit garen: 

Toer 1: 6 vasten in magische ring [6] 
Toer 2-8: vaste in elke steek rondom [6] 

Hecht af en laat een lange draad over om te naaien. Naai met halve vasten de 
opening dicht, nadat je ‘m dubbel hebt gevouwen. Zet met zwart garen een lus op 
je haaknaald, zet die met een halve vaste aan de staart vast, 6 lossen en halve 
vaste in dezelfde steek. 

Hoe maak je een kwastje aan de staart: zwart garen, schuiflus op je haaknaald, 
halve vaste in eerste steek, 6 lossen, halve vaste in dezelfde steek. Herhaal voor 
de andere 2 steken: halve vaste in volgende steek, 6 lossen, halve vaste in 
dezelfde steek. Hecht af en verberg de draadeindes in je werk met een stopnaald. 

 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/schuiflus/

