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DASH HET RENDIER – AMIGURUMI PATROON 

Jess Huff ontwerpt briljante patronen van dieren. Haar laatste toevoeging 
is dit hele lieve rendier. Haak ‘m met een rode neus voor de Kerst, of 
gewoon zoals ie is. De tekst hieronder is een letterlijke vertaling van de 
tekst van Jess, uiteraard met toestemming van de ontwerpster. Klik hier 
om naar de andere Jess Huff patronen te gaan.  

Dit amigurumi haakpatroon voor een rendier is het laatste dier in een serie 
van 6 bosdieren. Het zou wel eens m’n favoriete patroon ooit kunnen 
zijn! 
Waar ik super gelukkig van word, is de kleurwisseling in de herfst. Ik vind 
het heerlijk om door een bergdal heen te rijden en alle schitterende felle 
rode, oranje en gele kleuren te zien. Adembenemend! 
Je kunt van dit rendier gemakkelijk Rudolph the Red-Nosed Reindeer 
maken! Maak de geweien bruin en volg de alternatieve instructies voor 
de neus. 

 

  

http://www.jesshuff.com/
https://eenmooigebaar.nl/kerst/
https://eenmooigebaar.nl/jess-huff/
https://eenmooigebaar.nl/jess-huff/
https://eenmooigebaar.nl/amigurumi/
https://eenmooigebaar.nl/herfst/
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Dash the Deer 
Hoogte: 38 cm staand 
Nivea: Gemiddeld 
Ravelry: Dash the Deer 

  

 

Benodigdheden 

• 3.5 mm haaknaald 
• 15 mm veiligheidsoogjes 
• Stopnaald 
• Vulling 

Garen (acryl, gewicht 4) 

• Cream – 46 meter (In het voorbeeld Big Twist Value – Cream) 

• Licht bruin – 180 meter (In het voorbeeld I Love This Yarn! – 
Toasted Almond) 

• Donker bruin – 28 meter (In het voorbeeld I Love This Yarn! 
– Brown) 

 
Algemene instructies 

Haak alle steken door beide lussen, tenzij anders aangegeven in het 
patroon 
Dit patroon wordt in spiralen gehaakt. Je sluit de toeren niet, tenzij 
aangegeven 

https://eenmooigebaar.nl/ravelry/
https://www.ravelry.com/patterns/library/dash-the-deer
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.joann.com/big-twist-collection-value-worsted-yarn/zprd_14371116a.html
https://www.hobbylobby.com/Yarn-Needle-Art/Yarn/Toasted-Almond-I-Love-This-Yarn/p/35906
https://www.hobbylobby.com/Yarn-Needle-Art/Yarn/Toasted-Almond-I-Love-This-Yarn/p/35906
https://www.hobbylobby.com/Yarn-Needle-Art/Yarn/Brown-I-Love-This-Yarn/p/35883
https://www.hobbylobby.com/Yarn-Needle-Art/Yarn/Brown-I-Love-This-Yarn/p/35883
https://jesshuff.com/wp-content/uploads/2019/10/dash-deer-amigurumi-pattern-1.jpg
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Gebruik een steekmarkeerder om het einde van de toer aan te geven, in 
de laatste steek van de toer. Dan weet je altijd waar je bent begonnen. 

Aanbevolen volgorde 

1. Haak de neus en het hoofd 
2. Haak de randen om het gezicht 
3. Haak de oren 
4. Haak de geweien 
5. Naai de oren en geweien vast aan het hoofd 
6. Haak het lijf 
7. Haak de armen 
8. Haak de benen 
9. Haak de buik 
10. Haak de staart 
11. Naai het hoofd vast aan de het lijf 
12. Naai de benen vast 
13. Naai de armen vast 
14. Naai de staart vast 
15. Naai de buik vast 
16. Maak de hoeve 

Pak een grotere haaknaald bij de toeren waarin je 
halve vasten in achterste lussen haakt 

Er zijn verschillende toeren in dit patroon waar je in de achterste lussen 
haakt, met alleen maar halve vasten. Vaak haak je dan later in de voorste 
lussen nog iets anders. Halve vasten worden vaak strakker dan normale 
steken, wat het lastiger kan maken om dan in de voorste lussen te 
kunnen haken. Je zou een haaknaald groter kunnen pakken voor alleen 
die toeren die in de achterste lussen gaan. Gebruik dan haaknaald 4 mm. 

Mooie overgangen bij achterste lussen en kleurwisselingen 
Jess Huff gebruikt een speciale techniek voor haar achterste lussen toeren 
en kleurwisselingen. In deze Engelstalige video zie je hoe ze dat doet: 

 

 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/vasten/
https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
https://eenmooigebaar.nl/jess-huff/
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Steekmarkeerders voor de oren en de geweien 

 
In toer 21 van het hoofd zet je steekmarkeerders 
in 4 steken: twee in kleur 1 en twee in kleur 2. 
Bij een latere stap zet je de oren bij de 
steekmarkeerders met kleur 1 vast. Bij kleur 2 
zet je de geweien vast. 
Bij deze foto zie je hoe het hoofdje eruit moet 
zien vóórdat je de geweien en oren vastnaait. 

 

Hoe deuk je de ogen in? 

Stap 1 – Knip een stuk garen af van ongeveer 30 centimeter lang. Leg 
een grote, stevige knoop in het ene einde en steek het andere einde in 
een stopnaald. 
Stap 2. – Steek de naald door de open kant van het hoofd en naai heen 
en weer tussen de twee plekken waar de ogen komen te zitten. 
Stap 3. – Trek het garen strak, dit zorgt voor de deuken in het hoofd. 
Stap 4. – Hecht af met een knoop en stop het draadeinde in het hoofd. 
In deze Engelstalige video zie je hoe de stappen eruit zien: 
https://youtu.be/QLRj-PUHSBE 

 

De staart 

 
Je haakt de staart in een cream-kleur cirkel en 
een licht bruine cirkel (zie patroon onder voor 
meer details). Leg de verkeerde kanten van de 
cirkels tegen elkaar ene naai ze vast met vasten 
rondom. Deze toer vasten moeten door beide 
lussen van de licht bruine cirkel en door alleen 

de voorste lussen van de cream cirkel, als de licht bruine cirkel naar je 
toe ligt. 
Als je rondom gehaakt hebt, hecht dan niet af. Vouw de staart zoals een 
taco. Je gaat een klein stukje dichtnaaien met halve vasten: halve vasten 
in de eerste vier steken van de toer, samen met de laatste 4 steken van 
de toer. 

https://eenmooigebaar.nl/garen/
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Hecht af. Gebruik een stopnaald, trek de draad onder de halve vasten 
door en trek het aan, zodat je de staart daarna kunt vastnaaien aan het 
lijf. 

 

Alternatieve neus voor Rudolp the Red-Nosed 
Reindeer 

Je kunt van dit rendier ook de favoriete hulp van 
de Kerstman maken 
Neus 
Met rood garen:  
Toer 1: 6 vasten in een magische ring [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke vaste [12] 
Toer 3: *vaste, 2 vasten in volgende vaste* 
Herhaal rondom [18] 

Toer 4: *7 vasten, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom [16] 
Toer 5: 3 vasten, 2samengehaaktevasten, 6 vasten, 
2samengehaaktevasten, 3 vasten [14] 
Hecht af op de onzichtbaar afhechten manier. 
De “neppe” steek die je met het onzichtbaar afhechten hebt gecreëerd 
TELT MEE in het stekenaantal voor toer 5. We beginnen in deze steek bij 
toer 1 van het hoofd. De eerste toer van het hoofd is dus ook anders 
dan bij de normale neus. 
Met cream garen maak je een schuiflus op je haaknaald. 
Toer 1: alleen in de achterste lussen: halve vaste in de derde lus van de 
onzichtbare afhechting van de neus, halve vaste in de derde lus van elke 
steek rondom [14] 
Ga met de rest van het patroon verder zoals in het patroon beschreven 
staat. 

Instructies 

Neus 

Met donker bruin garen:  
Toer 1: 5 lossen, 2 vasten in tweede losse vanaf de haaknaald, 2 vasten, 
5 vasten in laatste losse. Ga verder aan de andere kant van de 
lossenketting: 2 vasten, 3 vasten in laatste losse [14] 
Toer 2: 8 vasten, vaste en nieuwe steekmarkeerder in deze steek (het is 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/magische-ring/
https://eenmooigebaar.nl/onzichtbaar-afhechten/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/schuiflus/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halve-vaste/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/losse/
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de 9e steek van de toer), 5 vasten [14] 
Hecht onzichtbaar af. Je hebt geen steekmarkeerder nodig, maar laat die 
van toer 2 zitten. We gaan met de nieuwe kleur verder in die steek. 
Hoofd 
Met cream garen maak je een schuiflus 
Toer 1: ALLEEN IN ACHTERSTE LUSSEN: halve vaste in derde lus van 
gemarkeerde steek van toer 2 van de neus, halve vaste in derde lus van 
alle andere steken [14] 
Doe de steekmarkeerder van toer 2 van de neus in de laatste steek van 
de toer. Hecht onzichtbaar af. 
De “neppe” steek die je zojuist gemaakt hebt met de onzichbare 
afhechting TELT MEE in je stekenaantal van toer 1. We gaan vanuit deze 
steek beginnen aan toer 2. 
Met cream garen, schuiflus op je naald 
Toer 2: ALLEEN IN ACHTERSTE LUSSEN: staande-vaste, 3 vasten, *2 
vasten in volgende vaste* 2 keer, 5 vasten, *2 vasten in volgende vaste* 
2 keer, 2 vasten [18] 
Toer 3: *5 vasten, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal rondom [21] 
Toer 4: 3 vasten, 2 vasten in volgende vaste, *6 vasten, 2 vasten in 
volgende vaste* 2 keer, 3 vasten [24] 
Toer 5: *7 vasten, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal rondom [27] 
Toer 6: 4 vasten, 2 vasten in volgende vaste, *8 vasten, 2 vasten in 
volgende vaste* 2 keer, 4 vasten [30] 
Toer 7: vaste in elke steek rondom [30] 
Toer 8: 12 vasten, *2 vasten in volgende vaste, 2 vasten in volgende 
vaste, vaste* 3 keer, 9 vasten [36] 
Toer 9: 13 vasten, *vaste, 2 vasten in volgende vaste* 6 keer, 10 vasten 
[42] 
In de volgende toer doen we twee steekmarkeerders. Die geven aan 
waar de ogen komen. Zorg dat je goed onderscheid kunt maken tussen 
deze twee steekmarkeerders en die je gebruikt voor het einde van de 
toer. 
Toer 10: 3 vasten, 2 vasten in volgende vaste, 6 vasten, 2 vasten in 
volgende vaste, 3 vasten, vaste met steekmarkeerder (17e steek vanaf 
het begin van de toer), 2 vasten, *2 vasten in volgende vaste, 6 vasten* 2 
keer, 2 vasten in volgende vaste met steekmarkeerder in eerste van de 
twee (dit is de 36e steek vanaf begin van de toer), 6 vasten, 2 vasten in 
volgende vaste, 3 vasten [48] 
Toer 11: *7 vasten, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal rondom [54] 
Toer 12: 4 vasten, 2 vasten in volgende vaste, *8 vasten, 2 vasten in 
volgende vaste* 5 keer, 4 vasten [60] 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/staande-vaste/
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Toer 13: vaste in elke steek rondom [60] 
Haak 4 vasten. Dit zorgt ervoor dat de kleurwissel onder het hoofd 
uitkomt. Deze steken tellen NIET mee voor het stekenaantal van toer 13 
of 14. Verplaats de steekmarkeerder naar de laatste van de 4 steken en 
ga verder zoals gebruikelijk 
Wissel naar licht bruin garen 
Toer 14: ALLEEN IN DE ACHTERSTE LUSSEN: halve vaste in elke steek 
rondom [60] 
Toer 15: ALLEEN IN ACHTERSTE LUSSEN: vaste in elke steek rondom 
[60] 
Toer 16-20: vaste in elke steek rondom [60] 
In de volgende toer maak je de steekmarkeerders voor de geweien vast. 
Toer 21: 20 vasten, vaste met steekmarkeerder kleur 1 in volgende steek 
(dat is de 21e steek van de toer), 3 vasten, vaste met steekmarkeerder in 
kleur 2 in volgende steek (25e steek vanaf begin van de toer), 9 vasten, 
vaste met steekmarkeerder kleur 2 (dit is de 35e steek van de toer), 3 
vasten, vaste met steekmarkeerder kleur 1 in deze steek (dit is de 39e 
steek vanaf het begin van de toer), 21 vasten [60] 
Toer 22-24: vaste in elke steek rondom [60] 
Toer 25: 4 vasten, 2samengehaaktevasten, *8 vasten, 
2samengehaaktevasten* 5 keer, 4 vasten [54] 
Toer 26: *8 vasten, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom [48] 
Toer 27: 3 vasten, 2samengehaaktevasten, *6 vasten, 
2samengehaaktevasten* 5 keer, 3 vasten [42] 
Toer 28: *5 vasten, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom [36] 
Toer 29: 2 vasten, 2samengehaaktevasten, *4 
vasten,2samengehaaktevasten* 5 keer, 2 vasten [30] 
Vul het hoofd 3/4 op en maak de deuken voor de ogen. Kijk daarvoor bij 
de instructies boven. Steek de veiligheidsogen op de goede plek en zet 
de achterkanten er stevig op. 
Toer 30: *3 vasten, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom [24] 
Toer 31: vaste, 2samengehaaktevasten, *2 vasten, 
2samengehaaktevasten* 5 keer, vaste [18] 
Toer 32: *vaste, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom [12] 
Vul helemaal op. 
Toer 33: *2samengehaaktevasten* herhaal rondom [6] 
Hecht af en maak met de ultieme afwerking het gat dicht. 
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Rand op het gezicht 

Met lichtbruin garen 
Toer 1: Begin met de eerste licht bruine voorste lus van toer 15 van het 
hoofd (waar de kleurwissel is), halve vaste in elke lichtbruine voorste lus 
rondom [60] 
Hecht onzichtbaar af. Gebruik een stopnaald om de draadjes weg te 
werken. 
 

Oren (maak er 2) 
Met lichtbruin garen:  
Toer 1: 6 vasten in een magische ring [6] 
Toer 2: *vaste, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal rondom [9] 
Toer 3: vaste, 2 vasten in de volgende vaste* Herhaal rondom [1] 
Toer 4: *3 vasten, 2 vasten in de volgende vaste* Herhaal rondom [15] 
Toer 5: 2 vasten, 2 vasten in volgende vaste, *4 vasten, 2 vasten in 
volgende vaste* 2 keer, 2 vasten [18] 
Toer 6: *5 vasten, 2 vasten in de volgende vaste* Herhaal rondom [21] 
Toer 7: 3 vasten, 2 vasten in de volgende vaste, *6 vasten, 2 vasten in 
volgende vaste* 2 keer, 3 vasten [24] 
Toer 8-9: vaste in elke steek rondom [24] 
Toer 10: 3 vasten, 2samengehaaktevasten, *6 vasten, 
2samengehaaktevasten* 2 keer, 3 vasten [21] 
Toer 11: *5 vasten, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom [18] 
Toer 12: 2 vasten, 2samengehaaktevasten, *4 vasten, 
2samengehaaktevasten* 2 keer, 2 vasten [15] 
Toer 13: *3 vasten, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom [12] 
Toer 14: vaste in elke steek rondom [12] 
Hecht af en laat een draad van 50 cm over om te naaien. Vouw de 
bovenkant dubbel en naai met halve vasten dicht. 
Vouw de dichtgenaaide kant nogmaals dubbel en maak de einden aan 
elkaar zodat de basis van het oor een cirkel vormt. (Zie foto’s van het 
rendier voor wat de bedoeling is. 
 

Geweien – korte tak (maak er 2) 
Met cream garen:  
Toer 1: 4 vasten in magische ring [4] 
Toer 2: 2 vasten in elke steek rondom [8] 
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Toer 3-4: vaste in elke steek rondom [8] 
Hecht af, laat een draad van ongeveer 15 cm over om te naaien. 
 

Geweien – Lange tak (maak er 2) 
Met cream garen:  
Toer 1: 4 vasten in magische ring [4] 
Toer 2: 2 vasten in elke steek [8] 
Toer 3-7: vaste in elke steek rondom [8] 
Hecht niet af. In toer 8 maken de de korte aan de lange arm vast in één 
doorlopende toer. Die toer heeft 16 steken. 
Toer 8: Begin met de eerste steek van de laatste toer (toer 4) van de 
korte tak, vaste in elke steek rondom. Hecht niet af. Begin nu bij de 
eerste steek van de laatste toer van de lange tak (toer 7), vaste in elke 
steek rondom [16] 
Toer 9: *2samengehaaktevasten* 4 keer, 8 vasten [12] 
Toer 10: *2samengehaaktevasten* 2 keer, 8 vasten [10] 
Toer 11: *2samengehaaktevasten* 2 keer, 6 vasten [8] 
Vul de takken op 
Toer 12-13: vaste in elke steek rondom [18] 
Hecht onzichtbaar af, laat een draad van ongeveer 30 centimeter over 
om te naaien. Vul volledig op. Gebruik een stopnaald en de draad van de 
korte tak om het gat waar de twee takken bij elkaar komen te dichten. 

 
Zet de oren en de geweien aan het hoofd 

Je hebt nu 4 gemarkeerde steken in twee verschillende kleuren op het 
hoofd. De buitenste markeerders, in kleur 1, is waar de oren moeten 
komen. De binnenste markeerders, in kleur 2, is waar de geweien komen. 
Steek de draad door de stopnaald. Haal de steekmarkeerders weg en 
bevestig het onderdeel. Zet stevig vast. 

 
Lijf 

Met lichtbruin garen:  
Toer 1: 6 vasten in magische ring [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke steek 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 
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volgende vaste* 5 keer, vaste [24] 
Toer 5: *3 vasten, 2 vasten in de voglende 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 volgende vaste* Herhaal rondom [42] 
Toer 8: 3 vasten, 2 vasten in volgende vaste,*6 vasten, 2 vasten in 
volgende vaste* 5 keer, 3 vasten [48] 
Toer 9: *7 vasten, 2 vasten in volgende vaste* Herhaal rondom [54] 
Toer 10: 4 vasten, 2 vasten in volgende vaste, *8 vasten, 2 vasten in 
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] 
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 onzichtbaar af. Laat een draad van 45 cm over om te naaien. Vul 
stevig op met knuffelvulling. 

 
Armen (maak er 2) 

Met donkerbruin garen:  
Toer 1: 6 vasten in een magische ring [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke steek 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 ACHTERSTE LUSSEN: vaste in elke steek rondom 
[24] 
Toer 6-7: vaste in elke steek rondom [24] 
Wissel naar lichtbruin garen:  
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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 12L 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] 
Toer 24-25: vaste in elke steek rondom [16] 
Toer 26: *2 vasten, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom [12] 
Hecht onzichtbaar af. Laat een lange draad over om te naaien. Vul 
stevig op met knuffelvulling. Vouw de bovenkant dubbel en naai met 
halve vasten dicht. 

 
Benen (maak er 2) 

Met donkerbruin garen:  
Toer 1: 6 vasten in een magische ring [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke steek 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: ALLEEN IN ACHTERSTE LUSSEN: vaste in elke steek rondom 
[30] 
Toer 7-8 : vaste in elke steek rondom [30] 
Wissel naar lichtbruin 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] 
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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 onzichtbaar af. Laat een lange draad over om te naaien. Vul 
stevig op met knuffelvulling. Vouw de bovenkant dubbel en naai met 
halve vasten dicht. 

 
Buik 

Met cream garen:  
Toer 1: 5 lossen, 2 vasten in tweede losse vanaf de naald, 2 vasten, 5 
vasten in laatste losse. Ga verder aan de andere kant van de 
lossenketting: 2 vasten, 3 vasten in laatste losse [14] 
Toer 2: 2 vasten in volgende vaste, 4 vasten, *2 vasten in volgende 
vaste* 3 keer, 4 vasten, *2 vasten in volgende vaste* 2 keer [20] 
Toer 3: 2 vasten in volgende vaste, 6 vasten, *2 vasten in volgende 
vaste* 2 keer, vaste, 2 vasten in volgende vaste, 6 vasten, *2 vasten in 
volgende vaste* 2 keer, vaste [26] 
Toer 4: 2 vasten in volgende vaste, 8 vasten, *2 vasten in volgende 
vaste, vaste* 2 keer, 2 vasten in volgende vaste, 8 vasten, *2 vasten in 
volgende vaste, vaste* 2 keer [32] 
Toer 5:2 vasten in volgende vaste, 10 vasten, 2 vasten in volgende 
vaste, 2 vasten, 2 vasten in volgende vaste, vaste, 2 vasten in volgende 
vaste, 10 vasten, 2 vasten in volgende vaste, 2 vasten, 2 vasten in 
volgende vaste, vaste [38] 
Toer 6: 2 vasten in volgende vaste, 12 vasten, *2 vasten in volgende 
vaste, 2 vasten* 2 keer, 2 vasten in volgende vaste, 12 vasten, *2 vasten 
in volgende vaste, 2 vasten* 2 keer [44] 
Toer 7: 2 vasten in volgende vaste, 14 vasten, 2 vasten in volgende 
vaste, 3 vasten, 2 vasten in volgende vaste, 2 vasten, 2 vasten in 
volgende vaste, 14 vasten, 2 vasten in volgende vaste, 3 vasten, 2 
vasten in volgende vaste, 2 vasten [50] 
Hecht onzichtbaar af. Laat een lange draad over om te naaien. 
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Staart – Onderkant 

Met cream garen:  
Toer 1: 6 vasten in een magische ring [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke vaste [12] 
Teor 3: *vaste, 2 vasten in de 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] 
Hecht onzichtbaar af. Werk de draadjes aan de verkeerde kant van het 
werk weg. 

Staart – Bovenkant 

Met lichtbruin garen:  
Toer 1: 6 vasten in magische ring [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke vaste rondom [12] 
Toer 3: *vaste, 2 vasten in volgende vaste [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] 
Hecht onzichtbaar af. Werk de draadjes aan de verkeerde kant weg. 
Zie de instructies boven voor hoe je de staartdelen aan elkaar maakt en 
hoe je de hoeven een “deuk” geeft. 

Wat leuk dat je tot hier gekomen bent! Is je Rendier mooi geworden? 

Blij met dit patroon? Deel je foto’s via Facebook of Instagram, dat vind ik écht 
een cadeautje! 

Gun je mij een kopje koffie of een bolletje wol als bedankje? Doe dan een 
donatie op NL 91 ASNB 0267191650 tnv Een Mooi Gebaar. 

 

http://www.facebook.com/eenmooigebaar/
http://www.instagram.com/eenmooigebaar/

