
 
 

Hertje rammelaar – Vivir Vintage 
 

 
  



 

1 

Vivir Vintage haakt schitterende gratis haakpatronen voor knuffels, 
knuffeldekens, rammelaars en knuffeldoekjes. Ze maakte ook een set van 
Hertjes: een rammelaar, een knuffeldoekje, een knuffeltje en een muurhanger. 
Helemaal onderaan deze pagina vind je zowel de uitgebreide YouTube tutorial 
van dit patroon (in het Spaans!) als de links naar andere Vivir Vintage 
haakpatronen hier op de website. 

 
 

Benodigdheden 

Katoengaren (passend bij haaknaald 3 a 4 mm) in de kleuren: 
lichtbruin, wit, geel bruin, donkerbruin 

Zwart of donkerbruin borduur garen 
Ramelaargeluidje 

https://eenmooigebaar.nl/vivir-vintage/
https://eenmooigebaar.nl/knuffels/
https://eenmooigebaar.nl/hertje-rammelaar
http://eenmooigebaar.nl/hertje-knuffeldeken
https://eenmooigebaar.nl/hertje-knuffeltje
https://eenmooigebaar.nl/hertje-muurhanger
https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
https://eenmooigebaar.nl/garen/
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Knuffelvulling 
Schaar, steekmarkeerder 
3.5 mm haaknaald (of passend bij je garen) 
Stopnaald 

Stekenuitleg 

Magische ring: 
Losse: sla de draad om en haal door het lusje op de haaknaald. 
Halve vaste: steek de haaknaald in de aangegeven steek of ruimte, sla de draad 
om en haal door de steek/ruimte én door de lus op de haaknaald. 
Vaste: steek de naald onder beide lusjes van de aangegeven steek, sla je de 
draad om de naald en trek de naald en het draadje terug door de steek. Je hebt nu 
twee lusjes op je haaknaald. Sla de draad opnieuw om de naald en trek deze door 
beide lusjes op je haaknaald. Je hebt nu één vaste gemaakt. 
Meerderen: 2 vasten in volgende vaste 
2samengehaaktevasten: Steek de haaknaald onder de voorste lus van de eerste 
steek en meteen onder de voorste lus van de volgende steek. Sla de draad om en 
haal een lusje op. Je hebt nu 2 lusjes op de haaknaald. Sla de draad om en haal 
door beide lusjes. 
Halfstokje: sla de draad om je naald, steek de naald in een steek, sla de draad om 
(aan de achterkant van je werk dus) en haal die draad door de steek heen terug. 
Nu heb je drie lusjes op je naald staan. Vervolgens sla je de draad weer om en 
trekt deze meteen door de drie lusjes op je naald heen, totdat je dus nog maar één 
lusje op de haaknaald over hebt. Je hebt nu één halfstokje gemaakt. 
Stokje: Sla de draad om je naald, steek de naald in een steek, sla de draad om 
(aan de achterkant van je werk dus) en haal die door de steek heen terug. Nu heb 
je 3 lusjes op je naald staan. Sla de draad om en haal deze door 2 lusjes op je 
naald. Sla nu nogmaals om en haal weer door 2 lussen op de naald. Je hebt nu 1 
stokje gemaakt. 

Haakpatroon Hert Rammelaar 

Binnenhoofdje 

Met wit katoen garen: 
Toer 1: 6 vasten in een magische ring [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke vaste. [12] 
Toer 3: *vaste, 2 vasten in de volgende vaste* herhaal rondom [18] 
Toer 4: *2 vasten, 2 vasten in de volgende vaste* Herhaal rondom [24] 
Toer 5: *3 vasten, 2 vasten in de volgende vaste* Herhaal rondom [30] 
Toer 6: *4 vasten, 2 vasten in de volgende vaste* Herhaal rondom [36] 
Toer 7-12: Vaste in elke steek [36] 
Toer 13: *4 vasten, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom [30] 
Toer 14: *3 vasten, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom [24] 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/magische-ring/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/losse/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halve-vaste/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/vasten/
https://eenmooigebaar.nl/haaknaald/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/vasten/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halfstokjes/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/stokjes/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/magische-ring/
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Toer 15: *2 vasten, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom [18] 
Toer 16: *vaste, 2samengehaaktevasten* Herhaal rondom [12] 

Vul het hoofd op met knuffelvulling. Stop het rammelaartje erin. 

Toer 17: 2samengehaaktevasten rondom. [6] 

Hecht af en verberg de draad in het hoofd. 

Snoet 

Met wit katoen garen: 
Toer 1: 6 vasten in een magische ring [6] 
Toer 2: 2 vasten in elke vaste rondom [12] 
Toer 3: vaste in elke steek [12] 

Hecht af en laat een lange draad over om te naaien. Vul op met knuffelvulling. 

Buitenhoofdje 

Met geel katoen garen: 
Toer 1: 8 vasten in een magische ring [8] 
Toer 2: 2 vasten in elke vaste [16] 
Toer 3: *vaste, 2 vasten in volgende steek* x 8 [24] 
Toer 4: *2 vasten, 2 vasten in de volgende steek* x 8 [32] 
Toer 5: *3 vasten, 2 vasten in de volgende steek* x 8 [40] 
Toer 6-11: vaste in elke steek rondom [40] 

Haak 1 losse en keer om. 

Toer 12: 8 vasten, 1 losse, keer om. [8] 
Toer 13: 2samengehaaktevasten, 4 vasten, 2samengehaaktevasten, 1 losse, keer 
om. [8] 
Toer 14: 6 vasten, 1 losse, kee om [6] 
Toer 15: 2samengehaaktevasten, 2 vasten, 2samengehaaktevasten, 1 losse, keer 
om [4] 
Toer 16: 4 vasten, 1 losse, keer om [4] 
Toer 17: 2samengehaaktevasten x 2, 1 losse, keer om [2] 
Toer 18: 2 vasten, 1 losse, keer om [2] 
Toer 19: 2samengehaaktevasten, 1 losse, keer om [1] 

Nu maak je vasten helemaal rondom de vorm. Hecht af en laat een lange draad 
over om te naaien. 

Oren (x 4) 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/losse/
https://eenmooigebaar.nl/julie-yeager/garden-state-afghan/keer-om/
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Haak twee oren wit en dan twee oren geel, daarna zet je één van elke kleur aan 
elkaar 

10 lossen, vanaf de derde losse vanaf de haaknaald haak je: vaste, vaste, 
halfstokje, halfstokje, stokje, halfstokje, halfstokje, vaste, vaste. Dan herhaal je de 
volgorde aan de andere kant van de lossenketting, dus je spiegelt de steken. 

Als je het gele oor haakt, knip dan niet de draad af. Plaats het gele oor op tafel 
met de goede kant naar beneden. Plaats het witte oor erboven op met de goede 
kant naar boven. 

Maak nu beide oren aan elkaar vast door helemaal rondom vasten te haken. 

Aan het einde hecht je af en laat je een lange draad over om te naaien. Herhaal 
nog een keer voor het andere paar oortjes. 

Rammelaar handvat 

Met lichtbruin garen 
Toer 1: 8 vasten in een magische ring [8] 
Toer 2: 2 vasten in elke steek [16] 
Toer 3: *vaste, 2 vasten in volgende steek* herhaal rondom [24] 
Toer 4-6: vaste in elke steek [24] 
Toer 7: 2samengehaaktevasten, 22 vasten [23] 
Toer 8: vaste in elke steek [23] 
Toer 9: 2samengehaaktevasten, 21 vasten [22] 
Toer 10: vaste in elke steek [22] 
Toer 11: 2samengehaaktevasten, 20 vasten [21] 
Toer 12: vaste in elke steek [21] 
Toer 13: 2samengehaaktevasten, 19 vasten [20] 

Wissel van kleur naar geel: 
Toer 14: alleen in de achterste lussen: vaste in elke steek [20] 
Toer 15: 2samengehaaktevasten, 18 vasten [19] 
Toer 16: vaste in elke steek [19] 
Toer 17: 2samengehaaktevasten, 17 vasten [18] 
Toer 18: vaste in elke steek [18] 
Toer 19: 2samengehaaktevasten, 16 vasten [17] 
Toer 20: vaste in elke steek [17] 
Toer 21: 2samengehaaktevasten, 15 vasten [16] 
Toer 22: vaste in elke steek [16] 
Toer 23: 2samengehaaktevasten, 14 vasten [15] 
Toer 24: vaste in elke steek [15] 
Toer 25: 2samengehaaktevasten, 13 vasten [14] 
Toer 26: vaste in elke steek [14] 

Hecht af en laat een lange draad over om te naaien. Vul op met knuffelvulling. 
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Kraag 

Met geel garen: 

Begin te haken in de voorste lussen van toer 26 van het handvat. 

Toer 1: 2 halfstokjes in elke steek rondom 
Toer 2: 3 lossen, steek overslaan, halve vaste in volgende steek. Herhaal helemaal 
rondom. 
Toer 3: in elke andere boog haak je: vaste, halfstokje, vaste. Herhaal rondom. 

Hecht af en verberg de draad. 

Gewei (x 2) 

Met bruin garen: 

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

Hecht af en laat een lange draad om te naaien. 

In elkaar zetten 

Stap 1: Op het binnenhoofdje (wit) staat het gezichtje op de eerste toeren. Naai 
de snuit op toer 3 van het binnenhoofdje. 

Stap 2: Plaats het binnenhoofdje in het buitenhoofdje en plaats de gele flap 
bovenop, rustend op de snuit. Naai het buitenhoofd. 

Stap 3: Naai de oren op de bovenkant van het hoofd langs dezelfde lijn als de 
randen van de flap. 

Stap 4: Naai de geweiën dichtbij elk oor. 

Stap 5: Gebruik de achterste lus van de kraag om het hoofd op het handvat te 
naaien. Plaats het heel zorgvuldig. 

Stap 6: Borduur met donkerbruin katoen de neus 

Stap 7: Borduur met bruin de markeringen op de neusflap 

Stap 8: Borduur met bruin of zwart garen de ogen 

Gefeliciteerd, je hertje is af! 

https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halfstokjes/
https://eenmooigebaar.nl/haaksteken/halve-vaste/

